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I. Utasítások

Az emberi erőforrások minisztere 41/2013. (XI. 8.) EMMI utasítása  
miniszteri biztos kinevezéséről

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. § 
(1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva az alábbi utasítást adom ki:

1. §  A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi 
XLIII.  törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. § (2) bekezdés b) pontja alapján 2013. november 1-jétől – hat hónap 
időtartamra – 2014. április 30-áig dr. Cserháti Pétert egészségügyi struktúraváltásért felelős miniszteri biztossá 
nevezem ki. 

2. §  A miniszteri biztos 1. §-ban meghatározott feladatkörében a következő tevékenységeket látja el:
a) az egészségügyi struktúraváltással összefüggő 2013–2014. évi betegút-szervezési és finanszírozási feladatok 

ellátása, 
b) a rehabilitációs fekvőbeteg és járóbeteg szakellátás területén megkezdett átalakítások előkészítésének 

folytatása,
c) az a) és b) pontban foglalt feladatok ellátásához szükséges 2007–2013. évi, illetve a 2014–2020. évi Új Széchenyi 

Terv végrehajtásának és tervezésének felügyelete,
d) a gyógyászati segédeszköz-ellátás új rendszerének kialakításában való közreműködés az új Országos 

Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012–2013. évekre vonatkozó intézkedési tervéről szóló 1056/2012. 
(III. 9.) Korm. határozatban foglaltaknak megfelelően. 

3. §  A miniszteri biztos tevékenységét az emberi erőforrások minisztere az egészségügyért felelős államtitkár útján 
irányítja.

4. §  A miniszteri biztos a Ksztv. 38. § (7) bekezdése szerinti helyettes államtitkári illetménynek megfelelő összegű díjazásra 
és juttatásokra jogosult.

5. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere
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Az emberi erőforrások minisztere 42/2013. (XI. 8.) EMMI utasítása  
miniszteri biztos kinevezéséről

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. § 
(1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva az alábbi utasítást adom ki:

1. §  A  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi 
XLIII.  törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38.  § (2)  bekezdés b)  pontja alapján 2013. november 15-től – hat hónap 
időtartamra  – 2014. május 14-ig Bábiné Szottfried Gabriellát a  magyar védőnői hálózat 700 millió forintos uniós 
támogatásból történő megújításáért felelős miniszteri biztossá nevezem ki.

2. §  A miniszteri biztos 1. §-ban meghatározott feladatkörében a következő tevékenységeket látja el:
a) az Országos Védőnői Szolgálat létrehozása,
b) az egységes védőnői rendelet megalkotásának koordinálása,
c) az új várandós gondozási kiskönyv kidolgozásának koordinálása,
d) a Magyar Védőnői Szolgálat hungarikummá minősítési eljárásban közreműködés,
e) a védőnői méhnyakszűrés országos kiterjesztésének koordinálása,
f ) a koragyerekkori program keretében kidolgozásra kerülő új jelentéstételi rendszer bevezetésének koordinálása,
g) a koragyerekkori program keretében létrehozandó Védőnői Módszertani Egységgel kapcsolatos ágazati 

feladatok ellátása,
h) a Norvég Alapból megvalósuló informatikai eszközbeszerzések koordinálása.

3. §  A  miniszteri biztos tevékenységét az  emberi erőforrások minisztere az  egészségügyért felelős államtitkár útján 
irányítja.

4. §  A miniszteri biztost a Ksztv. 38. § (7) és (10) bekezdés a) pontja szerint havonta 350 000 Ft összegű díjazás, illetve 
helyettes államtitkári juttatások illetik meg.

5. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

6. §  A miniszteri biztos kinevezéséről szóló 20/2013. (V. 24.) EMMI utasítás 2013. november 15. napján hatályát veszti.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

Az emberi erőforrások minisztere 43/2013. (XI. 8.) EMMI utasítása  
miniszteri biztos kinevezéséről

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. § 
(1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva az alábbi utasítást adom ki:

1. §  A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló  
2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. § (2) bekezdés b) pontja alapján a levéltári helyzet áttekintésére, 
a Magyar Nemzeti Levéltár tevékenységének teljes körű szakmai vizsgálatára kiterjedő feladatok ellátására 
2013. november 14. napjától 2014. május 13. napjáig dr. Gyimesi Endrét miniszteri biztossá nevezem ki.

2. §  A miniszteri biztos feladatkörében a megyei levéltáraknak a Magyar Országos Levéltárba történő beolvadásával 
létrejött Magyar Nemzeti Levéltár működését figyelemmel kíséri, amelynek keretében 
a) a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának, valamint megyei tagintézményeinek integrálását segíti, 

különös tekintettel a szakmai követelmények és módszertani elvek egységesítésére,
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b) intézkedést kezdeményez a jogszabályban meghatározott szakmai követelmények teljesítéséhez szükséges 
feltételek biztosítása érdekében.

3. §  A miniszteri biztos tevékenységét az emberi erőforrások minisztere a kultúráért felelős államtitkár útján irányítja.

4. §  A miniszteri biztos tevékenységét az Emberi Erőforrások Minisztériuma keretében működő Miniszteri Kabinet segíti.

5. §  A Ksztv. 38. § (7) bekezdése alapján a miniszteri biztos helyettes államtitkári illetménynek megfelelő összegű díjazásra 
és juttatásokra jogosult.

6. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

7. §  A miniszteri biztos kinevezéséről szóló 17/2013. (V. 17.) EMMI utasítás 2013. november 14. napján hatályát veszti.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 36/2013. (XI. 8.) KIM utasítása  
miniszteri biztos kinevezéséről

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. § 
(1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva az alábbi utasítást adom ki:

1. §  A központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi 
XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. § (2) bekezdés b) pontja alapján Korom Norbert Lajost – a 2013. november 
1-jétől 2014. április 30-áig terjedő időtartamra – a határokkal osztott természeti erőforrások fenntartható használatáért 
felelős miniszteri biztossá nevezem ki.

2. §  A miniszteri biztos tevékenységét a közigazgatási és igazságügyi miniszter irányítja.

3. §  A miniszteri biztost a Ksztv. 38. § (7) bekezdése szerinti díjazás és juttatások illetik meg.

4. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Dr. Navracsics Tibor s. k.,
  közigazgatási és igazságügyi miniszter
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A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elnökének 6/2013. (XI. 8.) MBFH utasítása  
a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Adatkezelési Szabályzatának kiadásáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott hatáskörömben eljárva a következő 
utasítást adom ki.

1. §  A  Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (a továbbiakban: MBFH) Adatkezelési Szabályzatát (a továbbiakban: 
Szabályzat) az utasítás melléklete1 tartalmazza.

2. §  Az utasítás hatálya kiterjed az MBFH és területi szervei, a bányakapitányságok (a továbbiakban együtt: bányafelügyelet) 
teljes és részmunkaidőben foglalkoztatott, valamennyi határozatlan és határozott időre kinevezett köztisztviselőjére 
és ügykezelőjére, valamint a  munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalójára (a továbbiakban együtt: 
munkatárs).

3. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

4. §  Hatályát veszti az adatvédelmi szabályzat kiadásáról szóló 3/2005. MBFH utasítás.

  Jászai Sándor s. k.,
  elnök

1 A Szabályzatot az MBFH intranet tartalmazza.

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elnökének 7/2013. (XI. 8.) MBFH utasítása  
a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Működés-folytonossági Szabályzatának kiadásáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott hatáskörömben eljárva a következő 
utasítást adom ki. 

1. §  A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (a továbbiakban: MBFH) Működés-folytonossági Szabályzatát (a továbbiakban: 
Szabályzat) az utasítás melléklete1 tartalmazza.

2. §  Az utasítás hatálya – az abban foglalt kivételek figyelembevételével – kiterjed az MBFH és területi szervei, a 
bányakapitányságok (a továbbiakban együtt: bányafelügyelet) teljes és részmunkaidőben foglalkoztatott, valamennyi 
határozatlan és határozott időre kinevezett köztisztviselőjére és ügykezelőjére, valamint a munka t örvénykönyve 
hatálya alá tartozó munkavállalójára (a továbbiakban együtt: munkatárs).

3. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

4. §  Hatályát veszti a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Működés-folytonossági Szabályzatáról szóló 1/35/2010. MBFH 
utasítás. 

  Jászai Sándor s. k.,
  elnök

1 A Szabályzatot az MBFH intranet tartalmazza.
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A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elnökének 8/2013. (XI. 8.) MBFH utasítása  
a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Informatikai Szabályzatának kiadásáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott hatáskörömben eljárva a következő 
utasítást adom ki.

1. §  A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (a továbbiakban: MBFH) Informatikai Szabályzatát (a továbbiakban: 
Szabályzat) az utasítás melléklete1 tartalmazza.

2. §  Az utasítás hatálya – az abban foglalt kivételek figyelembevételével – kiterjed az MBFH és területi szervei, a 
bányakapitányságok (a továbbiakban együtt: bányafelügyelet) teljes és részmunkaidőben foglalkoztatott, valamennyi 
határozatlan és határozott időre kinevezett köztisztviselőjére és ügykezelőjére, valamint a munka törvénykönyve 
hatálya alá tartozó munkavállalójára (a továbbiakban együtt: munkatárs).

3. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

4. §  Hatályát veszti a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Informatikai Szabályzatáról szóló 1/31/2010. MBFH utasítás. 

  Jászai Sándor s. k.,
  elnök

1 A Szabályzatot az MBFH intranet tartalmazza.

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elnökének 9/2013. (XI. 8.) MBFH utasítása  
a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Informatikai Katasztrófa-elhárítási Szabályzatának kiadásáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott hatáskörömben eljárva a következő 
utasítást adom ki.

1. §  A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (a továbbiakban: MBFH) Informatikai Katasztrófa-elhárítási Szabályzatát 
(a továbbiakban: Szabályzat) az utasítás melléklete1 tartalmazza.

2. §  Az utasítás hatálya – az abban foglalt kivételek figyelembevételével – kiterjed az MBFH és területi szervei, a 
bányakapitányságok (a továbbiakban együtt: bányafelügyelet) teljes és részmunkaidőben foglalkoztatott, valamennyi 
határozatlan és határozott időre kinevezett köztisztviselőjére és ügykezelőjére, valamint a munka törvénykönyve 
hatálya alá tartozó munkavállalójára (a továbbiakban együtt: munkatárs).

3. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

4. §  Hatályát veszti a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Informatikai Katasztrófa-elhárítási Szabályzatáról szóló 
1/36/2010. MBFH utasítás.

  Jászai Sándor s. k.,
  elnök

1 A Szabályzatot az MBFH intranet tartalmazza.
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Az országos rendőrfőkapitány 42/2013. (XI. 8.) ORFK utasítása  
az EMPACT akciótervben meghatározott feladatok végrehajtásáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 
6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az Európai Unió Tanácsa által a szervezett bűnözés elleni küzdelemmel 
kapcsolatban meghatározott prioritások, stratégiai célok és operatív akciótervek egységes gyakorlati végrehajtása érdekében – 
kiadom az alábbi utasítást:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Hatály

 1. Az utasítás hatálya kiterjed:
a) az Országos Rendőr-főkapitányságra (a továbbiakban: ORFK);
b) a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodára (a továbbiakban: KR NNI);
c) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra;
d) a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetre, valamint
e) a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra (a továbbiakban: MRFK).

2. Értelmező rendelkezések

 2. Az utasítás alkalmazásában:
a) EMPACT: European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats – Európai Multidiszciplináris Platform 

a Bűnügyi Fenyegetettség Ellen;
b) COSI: Standing Committee on Operational Cooperation on Internal Security – Belbiztonsági Operatív 

Együttműködési Állandó Bizottság;
c) kijelölt szakértő: az  a  személy, aki a  prioritás felelősök és a  nemzeti EMPACT koordinátor között közvetítői 

szerepet játszik;
d) prioritás felelős: azon személy, aki a  szakpolitikai ciklus stratégiai prioritásainak megvalósulásáért nemzeti 

szinten felelős.

II. FEJEZET
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

3. Az EMPACT akciótervben meghatározott feladatok végrehajtásának mechanizmusa

 3. A döntéshozatali mechanizmusban történő rendőrségi szakértői részvétel központi koordinációjáért az ORFK bűnügyi 
főigazgatója által az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály (a továbbiakban: ORFK BF Bűnügyi Főosztály) 
állományából kijelölt szakértő a felelős, aki:
a) feldolgozza és továbbítja a megkereséseket és tervezeteket a prioritás felelősnek, majd az elektronikus úton 

érkezett válaszokat összesíti és továbbítja a megkereső szerv részére;
b) összeállítja és vezeti a prioritás felelősök nevét, beosztását, valamint elérhetőségeit tartalmazó nyilvántartást;
c) a prioritás felelősök beszámolójából félévente összefoglaló jelentést készít, amelyet szolgálati út betartásával 

felterjeszt az ORFK bűnügyi főigazgatója részére.
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4. Az ORFK bűnügyi főigazgató feladat- és hatásköre, felelőssége

 4. A nemzeti EMPACT koordinátori feladatokat az ORFK bűnügyi főigazgatója látja el, ennek keretében
a) gondoskodik az  egyes prioritásokban meghatározott feladatok nemzeti szinten történő végrehajtásához 

szükséges humán- és pénzügyi erőforrásokról az alábbiak szerint:
aa) műveleti akciókban való részvétel esetén az  adott akció végrehajtására intézkedési tervet készít 

a szükséges humán erők bevonására,
ab) évente – feltüntetve az egyes prioritás felelősök Európai Unió által szervezett ülésekre való kiutazási 

költségeit – pénzügyi tervet készít az adott évben meghatározott feladatok végrehajtására, amelyet 
az ORFK gazdasági főigazgatója ellenjegyez;

b) gondoskodik arról, hogy a prioritás felelős megfelelően irányítsa az adott prioritási területet érintő feladatok 
végrehajtását;

c) engedélyezi és figyelemmel kíséri a műveleti akciótervek végrehajtását;
d) biztosítja a megfelelő kommunikációt, információáramlást az átfedések és duplikációk elkerülése érdekében, 

valamint az erők, eszközök megfelelő csoportosítását;
e) gondoskodik arról, hogy a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) tájékoztatást kapjon 

a  projektekről az  esetleges érdekeltség és csatlakozási szándék felmérése érdekében, ideértve azokat is, 
amelyekben Magyarország nem vesz részt;

f ) gondoskodik arról, hogy a szakpolitikai ciklusban a NAV által vállalt prioritásokban meghatározott feladatok 
végrehajtásra kerüljenek egyes projektben való részvételre való felkéréssel, adatszolgáltatás bekérésével;

g) részt vesz a  nemzeti EMPACT koordinátorok ülésein, akadályoztatása esetén gondoskodik megfelelő 
helyettesítéséről.

 5. Az ORFK bűnügyi főigazgatója – az Európai Unió Tanácsa által meghatározott prioritások, stratégiai célok és operatív 
akciótervek alapján – minden év február 20-ig meghatározza és a  végrehajtásban érintett rendőri szervek részére 
megküldi az adott évben végrehajtandó rendőrségi feladatokat, kijelölve a végrehajtás felelősét, határidejét, illetve 
az esetleges közreműködőt is.

5. A prioritás felelősök kijelölése, nyilvántartása

 6. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv hatáskörébe tartozó prioritások tekintetében a prioritás 
felelősöket – a KR NNI igazgatójának jóváhagyásával – a KR NNI állományából a szolgálati elöljáró jelöli ki azzal, hogy 
a kijelölt személynek
a) megfelelő szintű szakmai angol nyelvtudással;
b) a prioritáshoz kapcsolódó szakmai ismeretekkel és tapasztalattal kell rendelkeznie.

 7. A prioritás felelős köteles a  nevéről, beosztásáról, hivatali elérhetőségéről, valamint az  azokban bekövetkezett 
változásokról a kijelölt szakértőt haladéktalanul tájékoztatni, a kijelölt szakértő pedig a tájékoztatásban foglaltakról 
a szolgálati út betartásával jelentést tesz az ORFK bűnügyi főigazgatójának.

 8. A prioritás felelős egyes prioritásokból adódó feladatait a munkaköri leírásában szerepeltetni kell.

6. A prioritás felelősök feladatai

 9. A prioritás felelősök a döntéshozatali mechanizmusban történő rendőrségi szakértői részvétel keretében kötelesek:
a) az adott prioritáshoz kapcsolódóan a  COSI ülés napirendjén szereplő tervezetekkel, dokumentumokkal 

kapcsolatos magyar rendőrségi szakmai álláspontot kialakítani az  ORFK bűnügyi főigazgatójának 
egyetértésével;

b) kitölteni az  adott prioritáshoz kapcsolódó szakértői munkacsoportokban kiadott kérdőíveket, az  ORFK BF 
Bűnügyi Főosztályon keresztül az MRFK-tól igényelt adatok alapján teljesíteni az egyéb adatszolgáltatást;
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c) felkérés esetén részt venni az adott prioritáshoz kapcsolódó fórumok ülésein, elkészíteni a  jelentéseket, úti 
jelentéseket, felterjeszteni a  beszámolókat – a  szolgálati út betartásával – az  ORFK bűnügyi főigazgatóján 
keresztül az ORFK BF Bűnügyi Főosztály kijelölt szakértője részére;

d) felkérés esetén javaslatot tenni az adott prioritáshoz kapcsolódó műveleti akciókban való részvételre, amelyet 
a szolgálati út betartásával jóváhagyás céljából felterjeszt az ORFK bűnügyi főigazgatója részére.

III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 10. Ez az utasítás a közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba.

  Papp Károly r. altábornagy s. k.,
  országos rendőrfőkapitány

Az országos rendőrfőkapitány 43/2013. (XI. 8.) ORFK utasítása  
az Országos és a megyei (fővárosi) Törzs felállításáról, szervezeti felépítéséről,  
jelentő rendszerének működtetéséről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § 
(1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az ország egész területét vagy több megyét (fővárost) érintő rendőri 
feladatok, összetett rendőri műveletek tervezése, koordinálása, valamint a vezetői döntések szakszerű előkészítése érdekében 
kiadom az alábbi utasítást:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Hatály

 1. Az utasítás hatálya kiterjed 
a) az Országos Rendőr-főkapitányságra (a továbbiakban: ORFK); 
b) a Készenléti Rendőrségre (a továbbiakban: KR);
c) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra (a továbbiakban: RRI) és 
d) a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra [a b)–d) alpontokban felsoroltak a továbbiakban együtt: területi 

szervek].

II. FEJEZET
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

2. Az Országos Törzs

 2. Az országos rendőrfőkapitány, távollétében vagy akadályoztatása esetén a helyettesítésére kijelölt országos 
rendőrfőkapitány-helyettes elrendelheti
a) országos jelentőségű vagy több megyét (fővárost) érintő – rendőri intézkedést igénylő – események esetén, 

különös tekintettel Magyarország Alaptörvényének
aa) 49. cikke alapján a rendkívüli állapot kihirdetésekor,
ab) 50. cikke alapján kihirdetett szükségállapot idején, 
ac) 51. cikke alapján kihirdetett megelőző védelmi helyzetben,
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ad) 52. cikke alapján a váratlan támadás esetén,
ae) 53. cikke alapján kihirdetett veszélyhelyzet idején;

b) rendkívüli személy- és létesítményvédelmi feladatoknál; 
c) közbiztonsági kockázatot jelentő rendezvények csapaterővel történő rendőri biztosítási feladatainál;
d) nagy tömegeket vonzó rendezvények csapaterővel történő rendőri biztosítási feladatainál; 
e) több megyét (Budapestet) érintő védett delegációk utazásának biztosításánál;
f ) kiemelt bűnügyi feladatok, terrorcselekmények kapcsán
az Országos Törzs (a továbbiakban: OT) működését. 

 3. Az OT részére utasítást az országos rendőrfőkapitány, távollétében vagy akadályoztatása esetén a helyettesítésére 
kijelölt országos rendőrfőkapitány-helyettes és az általa kijelölt biztosítás parancsnok adhat.

 4. Az ORFK rendészeti főigazgatója az elhúzódó vagy több napot átölelő feladat esetén, valamint az OT részleges 
állománnyal való működtetésének elrendelésekor az OT vezetőjének helyettesítésére az ORFK Rendészeti 
Főigazgatóság vezetői állományából jelöl ki főtisztet. A kijelölt személynek az OT vezetéséhez szükséges szakmai 
gyakorlattal, illetve tapasztalattal, továbbá eredményes törzsvezetői képzéssel kell rendelkeznie.

 5. Az OT megalakításának normaideje – békeidőszakban – a riasztás elrendelésétől számítva:
a) hivatali munkaidő alatt 1 óra;
b) hivatali munkaidőn kívül és munkaszüneti napokon 4 óra.

3. Az OT teljes állományának kijelölése

 6. Az ORFK rendészeti főigazgatója a közbiztonsági csoport állományába kijelöl
a) az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Közrendvédelmi Főosztály állományából 1 fő osztályvezetőt 

csoportvezetőnek, 8 fő hivatásos állományú beosztottat és 2 fő több munkafolyamatot ellátó ügyviteli 
alkalmazottat;

b) az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Közlekedésrendészeti Főosztály állományából 3 fő hivatásos állományú 
beosztottat;

c) az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Igazgatásrendészeti Főosztály állományából 1 fő hivatásos állományú 
beosztottat; 

d) az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Ügyeleti Osztály állományából 2 fő hivatásos állományú beosztottat;
e) az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Védelmi Igazgatási Osztály állományából 2 fő hivatásos állományú 

beosztottat;
f ) az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Határrendészeti Főosztály állományából 2 fő hivatásos állományú 

beosztottat.

 7. A KR parancsnoka a közbiztonsági csoport állományába kijelöl a KR Rendészeti Igazgatóság állományából 2 fő 
hivatásos állományú beosztottat.

 8. Az ORFK bűnügyi főigazgatója a bűnügyi csoport állományába kijelöl
a) az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság állományából 1 fő osztályvezetőt csoportvezetőnek;
b) az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság állományából 2 fő hivatásos állományú – közülük 1 fő „SECRET UE” „NATO 

SECRET” „Szigorúan titkos!” felhasználói engedéllyel rendelkező –  beosztottat; 
c) az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság állományából 1 fő több munkafolyamatot ellátó ügyviteli alkalmazottat; 
d) az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ állományából 1 fő ügyintézőt.

 9. A bűnügyi csoport állományába a KR parancsnoka a KR Nemzeti Nyomozó Iroda állományából 1 fő hivatásos 
állományú beosztottat jelöl ki.

 10. Az ORFK gazdasági főigazgatója a híradó- és informatikai csoport állományába kijelöl 
a) 1 fő osztályvezetőt csoportvezetőnek; 
b) 2 fő szakirányú végzettségű és szakmai tapasztalattal rendelkező beosztottat (1 fő informatikus).
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 11. Az ORFK Humánigazgatási Szolgálat vezetője az anyagi-technikai-egészségügyi csoport állományába kijelöl 1 fő 
orvost és 2 fő hivatásos állományú beosztottat. 

 12. Az ORFK gazdasági főigazgatója az anyagi-technikai-egészségügyi csoport állományába kijelöl 1 fő osztályvezetőt 
csoportvezetőnek és 1 fő hivatásos állományú beosztottat. 

 13. Az ORFK Ügyeleti Osztály vezetője által vezetett összekötő-futár csoport állományába 
a) a KR parancsnoka az Állami Futárszolgálat állományából 4 fő futárt 2 gépjárművel;
b) az ORFK Kommunikációs Szolgálat vezetője az állományából 2 fő hivatásos állományú beosztottat
jelöl ki.

 14. A KR személy- és objektumvédelmi igazgatója kijelöl a személy- és létesítménybiztosítási csoport állományába 1 fő 
osztályvezetőt csoportvezetőnek és 2 fő hivatásos állományú beosztottat. 

 15. Az ORFK rendészeti főigazgatója az ORFK Ügyeleti Osztály vezetője útján az ügyeleti szolgálatot – szükség esetén – 
1 fő hivatásos állományú beosztottal megerősíti, és az ügyeletes tiszteket is bevonja a feladatok végrehajtásába. 

4. Az OT működésének szabályai

 16. A Magyar Köztársaság Rendőrségének Csapatszolgálati Szabályzata kiadásáról szóló 11/1998. (IV. 23.) ORFK utasítás 
(a továbbiakban: Csapatszolgálati Szabályzat) 396. pontjában meghatározott segítő testületben – az elrendelés 
alapján – a Terrorelhárítási Központ, az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzeti Védelmi Szolgálat, a BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Magyar Honvédség által kijelölt személyek láthatnak el feladatot.

 17. Az OT vezetési pontját a Rendőrségi Igazgatási Központ –2. szintjén kell kijelölni.

 18. Az OT működésével összefüggő szállítási feladatok végrehajtásáért a KR parancsnoka a felelős.

 19. Az ORFK gazdasági főigazgatója felelős az OT vezetési pontja fenntartásáért, elhelyezéséért, a tárgyi eszközök 
rendelkezésre bocsátásáért és azok működőképes állapotáért, az állomány élelemmel és védőitallal történő 
ellátásáért, a működés költségeinek, valamint a feladat elrendelésének időszakában szolgálatot teljesítő állomány 
többlet személyi juttatásainak a biztosításáért.

 20. Az OT-be beosztani csak olyan személyt lehet, aki szakterületét országos szinten ismeri, valamint az OT személyi 
állománya részére előírt tanfolyamot elvégezte és sikeres vizsgát tett.

 21. Az utasítás alapján kijelölésre köteles vezetők felelősek az OT személyi állományának:
a) váltásáért (az igénybevétel idejét figyelembe véve);
b) öltözetéért, felszereléséért, szolgálatra alkalmas állapotáért.

 22. Az OT csoportjaiba kijelöltek nevét, rendfokozatát, beosztását, lakcímét, telefonszámát, a kiértesítéshez szükséges 
egyéb adatokat a kijelölésre köteles vezetők első alkalommal az utasítás hatálybalépését követő 30 napon belül, 
az időközben bekövetkező változásokkal kapcsolatos adatokat soron kívül az ORFK Közrendvédelmi Főosztály 
vezetőjének írásban küldik meg. 

 23. Az OT a működése során elsődlegesen EDR-en keresztül tartja a kapcsolatot a megyei (fővárosi) ügyeleti 
szolgálatokkal, vagy a megyei  (fővárosi) törzsekkel, az RRI törzsével (a továbbiakban együtt: megyei törzs), valamint 
a KR törzsével. A telefonon adott utasítást, jelentést a lehető legrövidebb időn belül az EDR rendszeren is meg kell 
ismételni. A vezetékes telefonokat úgy kell kialakítani, hogy a telefonon adott utasítások, jelentések hangrögzítő 
útján dokumentálásra kerüljenek.
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 24. Az írásos utasításokat, jelentéseket, kimutatásokat az OT vezetője az OT elektronikus levelezési címéről küldi el a 
címzetteknek, illetve a megyei törzsek vezetői, valamint az ügyeleti szolgálatok vezetői arra terjesztik fel.

 25. Az OT vezetője feladatkörében eljárva utasításadási jogkörrel rendelkezik a KR, a megyei (fővárosi) 
rendőr-főkapitányságok és az RRI teljes személyi állománya irányába. Az egyes személyeknek kiadott utasításokról, 
feladatmeghatározásokról a megyei törzsek, ügyeletek vezetőit tájékoztatni kell. Az alárendelt törzsek, ügyeletek a 
kapott utasításokat jelentik a területi szervek vezetőinek.
 

 26. Az OT vezetője felelős:
a) az OT-be beosztott állomány eligazításáért, az OT feladatainak végrehajtásáért; 
b) az összesítő táblázatok, kimutatások, jelentések határidőre történő elkészítéséért és annak adattartalmáért, 

felterjesztéséért;
c) a társszervekkel és együttműködőkkel történő kapcsolattartásért;
d) az OT működési helyiségében elhelyezett technikai eszközök rendeltetésszerű használatáért.

5. A KR törzs és a megyei törzs

 27. Az OT elrendelésével egyidejűleg a KR parancsnoka útján fel kell állítani a KR Törzset.

 28. A KR törzs vezetési pontját a Rendőrségi Igazgatási Központ –2. szintjén, valamint önálló működés esetén a KR 
objektumában kell kijelölni.

 29. Egy megyét, a fővárost vagy az RRI-t érintő 2. pontban meghatározott rendőri feladatok eredményes végrehajtása 
érdekében a megyei törzsek felállítását a 2. pontban meghatározott parancsnokokon kívül a megyei (fővárosi) 
rendőr-főkapitányságok vezetője, illetve távollétében vagy akadályoztatása esetén a helyettesítésére kijelölt 
rendőrfőkapitány-helyettes, valamint az RRI igazgatója, illetve távollétében vagy akadályoztatása esetén a 
helyettesítésére kijelölt igazgatóhelyettes rendelheti el teljes vagy részleges formában.

 30. A megyei törzs működtetésének elrendeléséről, elérhetőségeiről a megyei törzs vezetőjének az ORFK Főügyeletet 
és az OT vezetőjét, amennyiben az OT nem működik az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Közrendvédelmi Főosztály 
vezetőjét – a lehető legrövidebb időn belül – tájékoztatnia kell.

 31. A KR törzs és a megyei törzsek vezetője az OT részére elektronikus formában (e-mail) és EDR-en is soron kívül 
jelenti a törzs működésének a megkezdését, a feladattal kapcsolatos rendkívüli eseményeket, a megtett rendőri 
intézkedéseket, a működés befejezését. 

 32.  A KR törzs és a megyei törzsek vezetője az OT vezetője által – esetileg – meghatározott időközönként megküldi a 
Robotzsaru Neo rendszerben található, a feladathoz igazodó, kitöltött táblázatot az OT vezetője részére.  

6. Közös szabályok

 33. A Csapatszolgálati Szabályzat 446. pontjában szabályozott eseménynaplót elektronikusan kell vezetni. Vezetéséért a 
törzs vezetője a felelős, míg a rögzített adatok helyességéért az adatot rögzítő személy.

 34. Az ORFK rendészeti főigazgatójának a feladata a törzsvezetői (csoportvezetői) képzés megszervezése, a 
továbbképzések végrehajtása és a résztvevő állomány vizsgáztatása.

 35. Az ORFK rendészeti főigazgatója felelős – a KR parancsnokával egyeztetve – a törzsekbe beosztott állomány 
képzésének megszervezéséért, az ismeretek frissítéséért és a vizsgáztatásért.
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 36. Az ORFK főigazgatói, a KR parancsnoka, a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok vezetői, az RRI igazgatója és 
az ORFK Humánigazgatási Szolgálat vezetője kötelesek a törzsvezetői és a törzsekbe beosztott állomány részére 
szervezett továbbképzésekre és vizsgáztatásokra a résztvevő állományt kijelölni, részvételüket biztosítani. 

 37. A 34. és 35. pontban megjelölt vezetők évente gondoskodnak a képzések végrehajtásáról, amelyről a végrehajtást 
követő 10 munkanapon belül jelentést tesznek az országos rendőrfőkapitánynak.

III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 38. Ez az utasítás – a 39–41. pontban foglalt kivétellel – a közzétételét követő 8. napon lép hatályba.

 39. A 47. pont az utasítás hatálybalépésétől számított 46. napon lép hatályba. 

 40. A 32. és 48. pont 2014. január 1-jén lép hatályba.

 41. A 49. pont 2014. április 1-jén lép hatályba.

 42. Az utasítás hatálybalépését követő 30 napon belül a KR parancsnoka, az RRI igazgatója és a megyei (fővárosi) 
rendőr-főkapitányságok vezetői az utasításban foglaltaknak megfelelően kötelesek felülvizsgálni a KR törzs, a megyei 
törzsek és a rendőri csapaterő szervezési állománytáblázatát, ügyrendjét, valamint a kiadott intézkedéseket, és ennek 
eredményeként a szükséges módosításokat megtenni. A felülvizsgálat eredményéről az ORFK rendészeti főigazgatóját 
írásban a hatálybalépéstől számított 45 napon belül tájékoztatni kell.

 43. A 32. pontban meghatározott táblázat 2013. december 31-ig történő elkészítéséért és a Robotzsaru Neo rendszerbe 
történő beépítéséért az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Rendészeti Elemző-Értékelő Osztály vezetője felelős.

 44. A 34. és 35. pontban meghatározott képzéseket első alkalommal 2014. március 31-éig kell végrehajtani.

 45. 2014. március 31-ig a 34. és 35. pontban előírt képzésben nem részesült állomány a 20. pontban foglaltaktól eltérően 
az OT-ba beosztható.

 46. Hatályát veszti
a) az Országos Törzs létrehozására, szervezeti felépítésére, működési feltételeinek biztosítására kiadott 17/2010. 

(OT. 9) ORFK utasítás;
b) a csapatszolgálati századok állományára, az alegységekkel, törzsekkel szemben támasztott követelményekre, 

az állomány felkészítésének és továbbképzésének rendjére, tematikájára vonatkozó 4/1998. (VII. 31.) ORFK 
Közb. Főig.–ORFK SZFV együttes intézkedés 4. pontjában a „– a rendőr-főkapitánysági törzsek vezetőinek és 
munkacsoport vezetőinek;” szövegrész.

 47. Hatályát veszti a 42. pont.

 48. Hatályát veszti a 43. pont.

 49. Hatályát veszti a 44–45. pont.

  Papp Károly r. altábornagy s. k.,
  országos rendőrfőkapitány
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Az országos rendőrfőkapitány 44/2013. (XI. 8.) ORFK utasítása  
a rendőrség szolgálati gépjárműveinek használatáról és üzemeltetéséről szóló  
23/2011. (XI. 25.) ORFK utasítás módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 
6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a rendőrség szolgálati gépjárműveinek használatáról és üzemeltetéséről 
szóló 23/2011. (XI. 25.) ORFK utasítás módosítására kiadom az alábbi utasítást:

 1. A rendőrség szolgálati gépjárműveinek használatáról és üzemeltetéséről szóló 23/2011. (XI. 25.) ORFK utasítás 
(a  továbbiakban: Ut.) 2.  pontja helyébe a  következő rendelkezés lép, valamint az  Ut. a  következő 2/A.  ponttal  
egészül ki:
„2. Az utasítás alkalmazásában
a) a más tulajdonában lévő, de a Rendőrség szervei (a továbbiakban együtt: rendőri szervek) által üzemeltetett, így 
különösen bérelt vagy használatra átvett, valamint
b) a Rendőrség hivatásos állományú tagja (a továbbiakban: Kérelmező) által szolgálati célra használt saját tulajdonú, 
illetve házastársa tulajdonában álló, de a Kérelmező által üzemeltetett
gépjárművek szolgálati gépjárműveknek minősülnek.
2/A. A Kérelmező saját tulajdonú, illetve házastársa tulajdonában álló, de a Kérelmező által üzemeltetett gépjármű 
szolgálati célú használatának részletszabályait a VII/A. fejezet szabályozza.”

 2. Az Ut. a következő 48/A–48/B. pontokkal egészül ki:
„48/A. A  szolgálati feladat végrehajtása, illetve az  útvonal megtervezése során a  leggazdaságosabb útvonalat kell 
figyelembe venni.
48/B. Amennyiben a szolgálati feladat végrehajtása során különösen indokolt, a leggazdaságosabb útvonal helyett 
az időben legrövidebb útvonalat is igénybe lehet venni. Ezt a tényt a 46. pontban foglaltak szerint, a menetlevélben 
megfelelően rögzíteni kell.”

 3. Az Ut. a következő VII/A. fejezettel egészül ki:
„VII/A. Saját tulajdonú, illetve házastárs tulajdonában álló, de a Kérelmező által üzemeltetett gépjármű szolgálati célra 
történő használata
62/A. A Kérelmező részére a saját tulajdonú, illetve házastársa tulajdonában álló, de a Kérelmező által üzemeltetett 
gépjármű szolgálati célú használatát (a továbbiakban: saját gépjármű használata) – a  9.  melléklet szerinti 
nyomtatványon (a továbbiakban: engedély) – határozott időre, legfeljebb tárgyév december 31-ig engedélyezni és 
visszavonni jogosult:
a) az ORFK tekintetében az országos rendőrfőkapitány;
b) a Készenléti Rendőrség tekintetében a parancsnok;
c) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság tekintetében az igazgató;
d) a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet tekintetében az igazgató;
e) a Központi GEI tekintetében az igazgató;
f ) a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok, a rendőrkapitányságok és a határrendészeti kirendeltség tekintetében 
a megyei (fővárosi) rendőrfőkapitány
(a továbbiakban együtt: engedélyező vezető) azzal, hogy a saját gépjármű használata évente újra kérelmezhető.
62/B. A saját gépjármű használatát a Kérelmező a 10. melléklet szerinti nyomtatványon (a továbbiakban: kérelem) 
jogosult kérelmezni, amelyhez mellékelni kell
a) a gépjármű forgalmi engedélyének másolatát, valamint
b) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás fennállásának igazolását.
62/C. Amennyiben a  gépjármű a  Kérelmező házastársának tulajdonában áll, úgy kérelem csak abban az  esetben 
nyújtható be, ha a Kérelmező üzembentartóként szerepel a gépjármű forgalmi engedélyében.
62/D. A kérelmet a szolgálati út betartásával a rendőri szerv vezetője gazdasági helyettesének kell továbbítani.
62/E. A  gazdasági szerv gépjármű szakterület beosztottja (a továbbiakban: gépjármű szakfelelős) a  kérelemben 
megjelölt gépjárművet – szemrevételezés útján – köteles a  szolgálati feladatok ellátására való alkalmasság 
szempontjából megvizsgálni – így különösen az évjáratot, a gépjármű esztétikai és műszaki állapotát –, ezt követően 
a  megállapításairól köteles jelentést készíteni és a  11.  melléklet szerinti gépjármű állapotlapot (a továbbiakban: 
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állapotlap) kitölteni. A gépjármű szakfelelőse mind a jelentést, mind az állapotlapot két példányban köteles elkészíteni, 
melyből egy példányt a gépjármű szakterület részére kell átadni, a másik példányt az irattárban kell elhelyezni.
62/F. A rendőri szerv vezetőjének gazdasági helyettese köteles:
a) a kérelmet a  62/E.  pont szerinti jelentésben megállapítottakra és az  állapotlapban rögzítettekre is figyelemmel 
megvizsgálni, majd a véleményével együtt – támogatás esetén a rendelkezésre álló pénzügyi forrás függvényében 
javaslatot téve a saját gépjármű használatára felhasználható havi kilométerkeret mértékére is, valamint megjelölve 
az engedélyezés, támogatás indokát – felterjeszteni az engedélyező vezető részére;
b) a rendelkezésre álló pénzügyi forrás függvényében negyedévente felülvizsgálni a  saját gépjármű használatával 
kapcsolatos költségekre fordítható keret felhasználásának mértékét, amelynek alapján indokolt esetben kezdeményezi 
az engedélyező vezetőnél az engedélyezett kilométerkeret módosítását vagy az engedély visszavonását.
62/G. A  kérelem elbírálását követően az  engedélyező vezető, illetve az  általa megbízott más személy a  kérelem  
eredeti példányát, annak mellékleteivel együtt az  irattárban helyezi el, 1-1 másolati példányát – a  mellékletével 
együtt – pedig a Kérelmező (a továbbiakban: engedéllyel rendelkező) és a gépjármű szakterület részére továbbítja.
62/H. Az engedélyt négy példányban kell kiállítani, melyből 1-1 példányt
a) az irattár;
b) a gépjármű szakterület;
c) az állományilletékes parancsnok, valamint
d) az engedéllyel rendelkező
részére kell átadni.
62/I. A kérelmet és mellékleteit az engedéllyel, jelentéssel és állapotlappal együtt kell kezelni.
62/J. A saját gépjármű használatának engedélyezése esetén a gazdasági szerv a gépjármű használatának megfelelő 
dokumentálása érdekében negyedévente köteles új gépjármű menetlevelet biztosítani, amely szolgálati okmánynak 
minősül, vezetésére a  Belügyminisztérium Gépjármű Szabályzatának 64–65.  §-ában foglaltakat megfelelően 
alkalmazni kell azzal, hogy
a) a magáncélú és a  szolgálati célú igénybevételt egyértelműen elkülöníthető, utólagos ellenőrzésre is alkalmas 
módon – így különösen eltérő színű tollal – kell vezetni;
b) magáncélú igénybevétel esetén
ba) a menetlevél 3. pontjában a „magáncélú út” megjelölést kell alkalmazni,
bb) az indulási és érkezési helyet nem kell megnevezni, ugyanakkor a kilométeróra induláskori és érkezéskori állását 
be kell jegyezni, valamint a menetlevelet az engedéllyel rendelkezőnek alá kell írnia.
62/K. A  saját gépjármű használatát a  közvetlen parancsnok köteles havonta legalább két alkalommal – helyszíni 
ellenőrzés keretében – ellenőrizni. Az  ellenőrzés a  menetlevél és a  12.  melléklet szerinti elszámolási nyomtatvány 
(a továbbiakban: elszámolási nyomtatvány) vezetésére, a  kilométeróra állására, a  gépjármű műszaki és esztétikai 
állapotára, valamint az  igénybevétel jogszerűségére terjed ki. Az  ellenőrzés tényét a  menetlevél „VII. hivatalos 
feljegyzések, ellenőrzések” rovatában dokumentálni kell azzal, hogy az esetlegesen feltárt hiányosságokat, az azokra 
vonatkozó javaslatokat és a  megtett intézkedéseket is rögzíteni kell. Amennyiben az  ellenőrzés során a  gépjármű 
állapota nem felel meg a  korábban kiállított állapotlapban rögzítetteknek, úgy újabb állapotlapot kell kiállítani, 
amelyet a 62/E. és a 62/I. pontban foglaltak szerint kell kezelni.
62/L. A  BM utasítás 17.  §-ában meghatározott költségtérítés csak az  engedéllyel rendelkező szolgálati feladatai 
ellátásának idejére jár; a  lakóhely és szolgálati hely közötti utazásra a  munkába járással kapcsolatos utazási 
költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól szóló ORFK utasításban foglaltak az irányadóak.
62/M. Az engedéllyel rendelkező a költségtérítés igénylését
a) az engedély másolata, valamint
b) a gépjármű menetlevelének másolata és az elszámolási nyomtatvány
egyidejű megküldésével, a  tárgyhónapot követő hónap 5. munkanapjáig a  közvetlen parancsnokánál köteles 
előterjeszteni. Az engedély másolatát az engedéllyel rendelkező minden évben csak az első költségtérítés igénylésekor, 
illetve változás esetén köteles a b) alpontban szereplő mellékletekhez csatolni.
62/N. A közvetlen parancsnok a benyújtott és az elszámoláshoz szükséges adatokat köteles a Robotzsaru integrált 
ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszer „Szolgálatvezénylés (jelenléti ív)” elnevezésű főmenü 
pontjában rögzített adatokkal (a továbbiakban: szolgálati összesítő) egyeztetni és egyezőség esetén ellenjegyezni.
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62/O. Az  igényjogosultság fennállása esetén a  közvetlen parancsnok az  állományilletékes parancsnok egyidejű 
tájékoztatásával, a  saját maga és az  állományilletékes parancsnok aláírásával igazolt elszámolási nyomtatványt 
a  62/M.  pontban meghatározott mellékletekkel együtt, azok átvételét követő két munkanapon belül köteles 
továbbítani a gazdasági szervnek. A gazdasági szerv az általa ellenőrzött elszámolási nyomtatvány hiteles másolatát 
a  pénzügyi teljesítéssel egy időben köteles megküldeni az  engedéllyel rendelkezőnek, aki köteles azt a  bizonylat 
megőrzésére vonatkozó szabályok szerint megőrizni.
62/P. A  költségtérítés adómentességéhez szükséges elszámolási nyomtatványt a  gazdasági szerv köteles 
iktatószámmal ellátni és azt az engedéllyel rendelkezőnek a menetlevéllel egyidejűleg átadni.
62/Q. Az  engedéllyel rendelkező köteles az  elszámolási nyomtatványt folyamatosan vezetni, azon a  menetlevél 
sorszámát feltüntetni, valamint azt az engedéllyel és a menetlevéllel együtt tárolni.
62/R. Az engedéllyel rendelkező részére feladatot meghatározó személy (a továbbiakban: elrendelő) – ha a feladat 
ellátásához a  gépjármű használata szükséges – heti rendszerességgel köteles minden szolgálatban töltött napot 
az elszámolási nyomtatványon igazolni.
62/S. A költségtérítés elszámolása és kifizetése utólag, a BM utasítás 17. §-ában és 57–60. §-aiban foglaltak szerint, 
a  menetlevélben, az  elszámolási nyomtatványon és a  szolgálati összesítőben rögzített adatok egyezősége esetén 
történik.
62/T. Az  engedéllyel rendelkező a  gépjárműben bekövetkezett bármely káreseményt haladéktalanul köteles 
a  szolgálati elöljárójának jelenteni. Ezt követően a  közvetlen parancsnok soron kívül köteles újabb állapotlapot 
kitölteni, amelyre az utasítás 62/E. és 62/I. pontjában foglaltak irányadóak.
62/U. A  közvetlen parancsnok a  saját gépjármű javítását követően, soron kívül – de még a  62/K.  pontban előírt 
esedékes ellenőrzést megelőzően – köteles a  gépjármű műszaki és esztétikai állapotát ellenőrizni és annak 
megfelelően újabb állapotlapot kitölteni. Az ellenőrzés során kiállított állapotlapra az utasítás 62/E. és 62/I. pontjában 
foglaltak irányadóak.
62/V. A saját gépjármű használatára vonatkozó engedélyt haladéktalanul vissza kell vonni, ha
a) az engedéllyel rendelkező a saját, illetve házastársa tulajdonát képező gépjármű használatára vonatkozó szabályokat 
szándékosan vagy ismételten gondatlanul megszegi;
b) az engedéllyel rendelkező ellen közlekedési szabálysértés, illetve bűncselekmény gyanúja miatt eljárás indul;
c) az engedéllyel rendelkező vezetésre jogosító okmányát a  helyszínen elveszik, valamint egyéb olyan esetekben, 
amikor a vezetési jogosultsága szünetel;
d) a gépjármű műszaki érvényessége lejárt, vagy a gépjármű egyéb ok miatt a közúti közlekedésre, illetve az esztétikai 
állapotában bekövetkezett változásokra tekintettel szolgálatellátásra alkalmatlanná vált;
e) az engedéllyel rendelkező szolgálati viszonya megszűnik, vagy beosztásából felfüggesztik;
f ) nem áll rendelkezésre pénzügyi fedezet;
g) a gépjármű tulajdonjogában változás történt, valamint az engedéllyel rendelkező a házastársa tulajdonában álló 
gépjárműnek a  továbbiakban már nem az üzembentartója, illetve a hatóság a gépjárművet jogerős határozatával 
a forgalomból kivonta;
h) az engedéllyel rendelkező ideiglenesen vagy tartósan vezénylésre kerül.
62/W. Az  engedéllyel rendelkező a  gépjármű tulajdonjogában, illetve az  üzembentartói minőségét érintően 
bekövetkezett változást, valamint a gépjármű forgalomból történő kivonásának a közlekedési járműnyilvántartásba 
történt bejegyzését soron kívül, de legkésőbb 2 munkanapon belül – a szolgálati út betartásával – köteles jelenteni 
a rendőri szerv vezetőjének gazdasági helyettese felé.”

 4. Az Ut. 66. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„66. Az  ORFK Ellenőrzési Szolgálata, valamint az  állományilletékes parancsnokok gondoskodnak a  szolgálati 
gépjárművek rendeltetésszerű, a  vonatkozó szabályoknak megfelelő használatának rendszeres ellenőrzéséről. 
A  szolgálati gépjárművet használó személy közvetlen parancsnoka hetente ellenőrzi a  menetlevél naprakész 
vezetését, az  útvonal pontos kitöltését, valamint az  optimális és legköltséghatékonyabb útvonal alkalmazását. 
Az ellenőrzés tényét a menetlevél „VII. hivatalos feljegyzések, ellenőrzések” rovatában dokumentálni kell azzal, hogy 
az esetlegesen feltárt hiányosságokat, az azokra vonatkozó javaslatokat és a megtett intézkedéseket is rögzíteni kell.”
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 5. Az Ut. az utasítás 1–4. melléklete szerinti 9–12. mellékletekkel egészül ki.

 6. A rendőri szervek és a személyi állomány tagjai közötti, saját, illetve házastárs tulajdonában lévő gépjármű szolgálati 
célú használatáért járó költségtérítés tárgyában kötött érvényes megállapodásokat – az engedélyező – soron kívül, de 
legkésőbb az utasítás hatálybalépésétől számított 15 napon belül köteles felmondani.

 7. Az Ut. 55. pontjában a „Belügyminisztérium Gépjármű Szabályzatáról szóló 20/2011. (VII. 29.) BM utasítás” szövegrész 
helyébe a  „Belügyminisztérium Gépjármű Szabályzatáról szóló 20/2011. (VII. 29.) BM utasítás (a továbbiakban: 
Belügyminisztérium Gépjármű Szabályzat)” szöveg lép.

 8. Ez az utasítás a közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő 16. napon a hatályát 
veszti.

  Papp Károly r. altábornagy s. k.,
  országos rendőrfőkapitány
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1. melléklet a 44/2013. (XI. 8.) ORFK utasításhoz 

„9. melléklet a 23/2011. (XI. 25.) ORFK utasításhoz

Szerv megnevezése

Iktatószám:

ENGEDÉLY 
saját gépjármű szolgálati célra történő használatára

Név, rendfokozat: ……………………………………………………………
Születési név: …………………………………………………………………
Beosztás: ………………………………………………………………………
Szolgálati hely: ………………………………………………………………
Szolgálati igazolvány száma: …………………………………………………
Adóazonosító jel: ………………………………………….

által, a 20… év …………………… hónap … napján kelt, és …………………… számon iktatott kérelmének helyt 
adva a(z) …………………… forgalmi rendszámú, ………………………………………… gyártmányú, típusú 
gépjármű szolgálati célú használatát az alábbiak szerint

engedélyezem.

A szolgálati célú igénybevétel 
kezdő időpontja: 20… év …………………… hónap … nap 
befejező időpontja: 20… év …………………… hónap … nap 

A megállapított kilométerkeret: …………………… km/hónap

……………………, 20… év …………………… hónap … nap

Pénzügyileg ellenjegyzem:

…………………………………………… 

Készült (……… példányban)
1. példány Irattár
2. példány Gazdasági Szerv
3. példány állományilletékes parancsnok
4. példány Kérelmező”

…………………………………………………… 
engedélyező vezető
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2. melléklet a 44/2013. (XI. 8.) ORFK utasításhoz 

„10. melléklet a 23/2011. (XI. 25.) ORFK utasításhoz

Szerv megnevezése

Iktatószám:  

KÉRELEM 
saját gépjármű szolgálati célra történő használatára

Kérem a saját tulajdonomat / házastársam tulajdonát* képező, a 2. pontban megjelölt gépjármű szolgálati célú 
igénybevételének engedélyezését 20… év …………………… hónap … napjától 20… év …………………… hónap 
… napjáig, mivel a rendőri szerv ebben az időpontban hivatali szolgálati járművet nem tud biztosítani.

Nyilatkozom, hogy a gépjármű műszakilag és esztétikailag a szolgálati célú feladatellátásra alkalmas. 

Tudomásul veszem, hogy saját tulajdonú, szolgálati célra használt gépjárművet ért sajáthibás baleset esetén 
kártérítésre a Rendőrségtől nem tarthatok igényt. 

Fentieken túl nyilatkozom, hogy CASCO biztosítással rendelkezem / nem rendelkezem*. 
Tudomásul veszem, amennyiben CASCO biztosítással nem rendelkezem, a gépjármű igénybevételével kapcsolatos 
valamennyi kockázatot viselem.

1. A kérelmező adatai:

Név, rendfokozat: …………………………………
Születési név: ………………………………………
Beosztás: ……………………………………………
Szolgálati hely: ……………………………………
Szolgálati igazolvány száma: ………………………
Adóazonosító jel: …………………………………

2. A gépjármű adatai:

Forgalmi rendszám: ……………………………………………
Gyártmány, típus: ………………………………………………
Hengerűrtartalom: ………………………………………………
Forgalmi engedély száma: ……………………………………
Kötelező biztosítás száma: ……………………………………
Kötelező biztosítás érvényessége: ……………………………
Tulajdonos: ………………………………………………………
Üzembentartó: …………………………………………………

…………………, 20… év …………………… hónap … nap

  …………………………………………………… 
  kérelmező aláírása
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Támogatom:

…………………………………………………… 
közvetlen vezető 

(főosztályvezető/osztályvezető)

…………………………………………………… 
támogató vezető 

(rendőrfőkapitány-helyettes/rendőrkapitány/  
határrendészeti kirendeltség vezetője)

Melléklet: – forgalmi engedély másolata 
                    – kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás másolata 

* A megfelelő rész aláhúzással jelölendő.” 
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3. melléklet a 44/2013. (XI. 8.) ORFK utasításhoz 

„11. melléklet a 23/2011. (XI. 25.) ORFK utasításhoz

Szerv megnevezése:

Iktatószám:

GÉPJÁRMŰ ÁLLAPOTLAP

Gépjármű azonosító adatai

Frsz.:  ………………………………………
Gyártmány, típus: …………………………
Km óra állás: ………………………………

Tulajdonos – Üzembentartó

Neve: ………………………………………….
Lakcíme: ………………………………………
………………………………………………….

Tartozékok, felszerelések:

Megnevezés Darab Megnevezés Darab

Forgalmi engedély

EÜ doboz

Elakadásjelző háromszög

Láthatósági mellény

Pótkerék

Gépkocsi emelő

Dísztárcsa

Antenna

Sérülések, hiányosságok:
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
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3. melléklet a(z) …/2013. (… …) ORFK utasításhoz  
 

„11. melléklet a 23/2011. (XI. 25.) ORFK utasításhoz 
 
Szerv megnevezése: 
 
Iktatószám: 
 

GÉPJÁRMŰ ÁLLAPOTLAP 
 
Gépjármű azonosító adatai 
 
Frsz.: ……………………………………..… 

Gyártmány, típus: ……………………..…… 

Km óra állás: …………………………..…… 

Tulajdonos – Üzembentartó 
 
Neve: ………………………………………….. 

Lakcíme: ……………………………………… 

…………………………………………………. 

 
Tartozékok, felszerelések: 

 
Megnevezés Darab  Megnevezés Darab 

Forgalmi engedély     
EÜ doboz     
Elakadásjelző háromszög     
Láthatósági mellény     
Pótkerék     
Gépkocsi emelő     
Dísztárcsa     
Antenna     
     
     

 
 
Sérülések, hiányosságok: 
……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………… 
 

 



20008	 H I V ATA L O S 	 É R T E S Í T Ő 	 • 	 2013.	évi	55.	szám	

Javaslat:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………, 20… év ……………… hónap … nap

…………………………………..
Kérelmező

…………………………………..
Ellenőrzést végző

Név, rf.: ……………………………
Beosztás: …………………………”
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4. melléklet a 44/2013. (XI. 8.) ORFK utasításhoz 

„12. melléklet a 23/2011. (XI. 25.) ORFK utasításhoz

Szerv megnevezése:

Iktatószám:

ELSZÁMOLÁSI NYOMTATVÁNY

A munkáltató adatai: A munkavállaló adatai:

Neve: ………………………………………………… Neve: …………………………………………………

Címe: ………………………………………………… Címe: …………………………………………………

Adószáma: …………………………………………… Születési helye, ideje: …………………………………

A használati engedély száma: ……………………… Anyja neve: ……………………………………………

……………………………………………………… Adóazonosító jele: ……………………………………

A gépjármű adatai:

Gépjármű rendszáma:  …………………………………      Fogyasztási normája: ………………… liter/100 km
Gépjármű típusa: ………………………………………

 Sorszám A szolgálati út

Megtett út

(km)

NAV üzemanyag

egységár

(Ft)

Utazási

költség-

térítés

(Ft)
Kezdete Vége Útvonal, célja

Elrendelő

aláírása

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Összesen:

Dátum:

Igazolta:

 …………………………………………… …………………………………………… 
 közvetlen parancsnok állományilletékes parancsnok 
 
 Utalványozta:

……………………………………….”
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III. Személyügyi közlemények

A Belügyminisztérium elismerési hírei 2013. október hónapban

A belügyminiszter

kiemelkedő helytállása, bátor magatartása elismeréséül

– Bátorságért Érdemjelet adományozott, egyben jutalomban részesítette

Horváth Péter tű. hadnagy urat, a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Megyei Főügyeleti Osztályának 
főelőadóját, műveletirányítót,
Józsa Zoltán tű. törzsőrmester urat, a XI. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beosztott tűzoltóját,
Molnár Dávid r. őrmester urat, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság, Paksi Rendőrkapitányság, Közrendvédelmi 
Alosztálya járőrét,
Oláh Imre r. százados urat, a Terrorelhárítási Központ kiemelt főelőadóját,
Radnics László urat, vértesacsai lakost,
Steiner János r. zászlós urat, a a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság, Paksi Rendőrkapitányság, Közrendvédelmi 
Alosztálya járőrét,
Varga Zsolt r. főtörzsőrmester urat, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság, Paksi Rendőrkapitányság, Közrendvédelmi 
Alosztálya járőrvezetőjét;

kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül, nemzeti ünnepünk, október 23-a alkalmából

– előléptette soron kívül rendőr ezredessé

Cieleszky Péter r. alezredes urat, az Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Elemző- Értékelő Főosztályának vezetőjét,
dr. Fellegi Norbert r. alezredes urat, a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi igazgatóját, megyei 
rendőrfőkapitány-helyettest,
Pungor János r. alezredes urat, a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság rendészeti igazgatóját, megyei 
rendőrfőkapitány-helyettest,
Simon Sándor r. alezredes urat, az ORFK Készenléti Rendőrség, Különleges Szolgálatok Igazgatósága III. Bevetési 
Főosztályának vezetőjét,
Szabó Csaba r. alezredes urat, az ORFK Készenléti Rendőrség, Nemzeti Nyomozó Iroda Nemzetközi Bűnözés Elleni 
Főosztályának vezetőjét,
Szilágyi József r. alezredes urat, a Terrorelhárítási Központ Műveleti Igazgatósága igazgatóját;

– előléptette soron kívül tűzoltó ezredessé

Branyiczky Márk tű. alezredes urat, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóját,
Halcsák József tű. alezredes urat, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Ellenőrzési Szolgálata Revizori 
Főosztályának vezetőjét;

– előléptette soron kívül büntetés-végrehajtási ezredessé

Rózsahegyi Tamás bv. alezredes urat, a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön parancsnokát;

– előléptette soron kívül rendőr zászlóssá

Danczik András Zsolt r. főtörzsőrmester urat, a Békéscsabai Rendőrkapitányság, Közrendvédelmi Osztály Fogda- és 
Kísérőőri Alosztálya fogdaőrét,
Magyar Zsolt r. főtörzsőrmester urat, az ORFK Készenléti Rendőrség biztonsági gépkocsivezetőjét,
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Simon Gábor r. főtörzsőrmester urat, a Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság, Rendészeti Osztály Közrendvédelmi 
Alosztálya járőrét;

– előléptette soron kívül büntetés-végrehajtási zászlóssá

Hártó Csaba bv. főtörzsőrmester urat, a Márianosztrai Fegyház és Börtön körletfelügyelőjét,
Varga Irén bv. főtörzsőrmester asszonyt, a Büntetés-végrehajtás Központi Kórház biztonsági felügyelőjét;

– Szent György Érdemjelet adományozott

Besze Tibor Csaba r. főtörzszászlós úrnak, a Szentesi Rendőrkapitányság, Bűnügyi Osztály Nyomozó Alosztálya 
technikusának, kutyavezetőnek,
Bezsenyi Mihály r. ezredes úrnak, az ORFK Készenléti Rendőrség, Nemzeti Nyomozó Iroda Korrupció és Gazdasági 
Bűnözés Elleni Főosztálya polgári védelmi felügyelőjének, igazgatóhelyettesnek,
Pusztai Péter r. főtörzszászlós úrnak, a Körmendi Rendőrkapitányság Határrendészeti és Közbiztonsági Osztálya 
megbízott csoportvezetőjének,
Szabó István r. főtörzszászlós úrnak, a Tatabányai Rendőrkapitányság, Közlekedésrendészeti Osztály Helyszínelő és 
Balesetvizsgáló Alosztálya vizsgálójának, megbízott alosztályvezetőnek;

– rendőrségi főtanácsosi címet adományozott

Balla József r. alezredes úrnak, az Országos Rendőr-főkapitányság, Határrendészeti Főosztály Határrendészeti és 
Kompenzációs Osztálya vezetőjének,
Laczkóné Vargha Katalin r. alezredes asszonynak, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Igazgatásrendészeti 
Osztálya osztályvezető-helyettesének,
Papné Dr. Kovács Judit r. alezredes asszonynak, a Nemzeti Védelmi Szolgálat Humánigazgatási Főosztálya vezetőjének,
Ruszó László r. alezredes úrnak, a Budapesti Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Főosztálya vezetőjének;

– tűzoltósági főtanácsosi címet adományozott

dr. Papp Antal Zoltán tű. ezredes úrnak, a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ igazgatójának,
dr. Takács Árpád tű. ezredes úrnak, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójának,
Tóthné Karcagi Erna Viktória tű. ezredes asszonynak, a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ gazdasági 
vezetőjének,
Tóth Tibor tű. ezredes úrnak, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójának;

– rendőrségi tanácsosi címet adományozott

Balogh István r. főtörzszászlós úrnak, a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Biharkeresztesi Határrendészeti 
Kirendeltsége hatósági referensének,
Buzás Károly Zoltán r. főtörzszászlós úrnak, az Országos Rendőr-főkapitányság Központi Infrastruktúra Üzemeltetési 
Osztálya technikusának,
Farkas Szabolcs r. törzszászlós úrnak, a Nagykőrösi Rendőrkapitányság, Rendészeti Osztály Járőr- és Őrszolgálati 
Alosztálya szolgálatparancsnokának,
Koroknay Lajos r. főtörzszászlós úrnak, a Szerencsi Rendőrkapitányság Tállyai Rendőrőrse körzeti megbízottjának,
Megyesi Norbert r. főtörzszászlós úrnak, a BRFK IV. kerületi Rendőrkapitányság, Rendészeti Osztály Járőrszolgálati 
Alosztálya szolgálatparancsnokának,
Seres Zoltán r. főtörzszászlós úrnak, az ORFK Készenléti Rendőrség Tűzszerész Szolgálata tűzszerészének;

– aranylánc aranymedállal emléktárgyat adományozott

Babus Friderika asszonynak, a BM Területrendezési és Településügyi Főosztály Településrendezési Osztálya 
ügyintézőjének,
Balázs Tamásné asszonynak, az Országos Vízügyi Főigazgatóság gazdasági főigazgató-helyettesének,
Bojasz Aliz bv. főhadnagy asszonynak, a Váci Fegyház és Börtön osztályvezető-helyettesének;
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– festmény emléktárgyat adományozott

Nyerges Imre úrnak, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, Dél-alföldi Regionális Igazgatóság Idegenrendészeti 
Osztálya vezetőjének;

– óra emléktárgyat adományozott

Kovácsné dr. Szekér Enikő bv. őrnagy asszonynak, a BM Személyügyi Főosztály Személyügyi Osztálya ügyintézőjének,
dr. Lányi Krisztina asszonynak, a BM Szabályozási Főosztálya jogi ügyintézőjének,
Schmidt Csaba úrnak, a BM Sajtó Főosztály ügyintézőjének;

– Zsolnay készlet emléktárgyat adományozott

Csehné Beszterczán Judit asszonynak, a BM Közfoglalkoztatási Helyettes Államtitkárság ügyintézőjének;

eredményes szakmai tevékenysége elismeréséül, nemzeti ünnepünk, október 23-a alkalmából

– a Köz Szolgálatáért Érdemjel arany fokozatát adományozta

dr. Fodros István úrnak, az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Igazgatósága volt szakértőjének,
Gál Istvánné asszonynak, az Ónodi Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola intézményvezetőjének,
Jersey Béláné asszonynak, a Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala főmunkatársának;

több évtizedes kimagasló szolgálati és tudományos tevékenysége, életútja elismeréséül, nemzeti ünnepünk, 
október 23-a alkalmából

– előléptette nyugállományú rendőr ezredessé

Dr. Zsigovits László ny. hőr. alezredes urat, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem címzetes egyetemi docensét;

a minisztérium munkáját segítő és a polgárőr mozgalomban végzett eredményes tevékenysége elismeréséül, nemzeti 
ünnepünk, október 23-a alkalmából

– festmény emléktárgyat adományozott

Marczényi Csaba úrnak, a Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Polgárőr Egyesület elnökének,
Matajsz András úrnak, az Országos Polgárőr Szövetség elnökségi tagjának,
Szenderák Attila Sándor úrnak, az Országos Polgárőr Szövetség Gépjármű Felderítési Tagozata tagozatvezetőjének,
Völgyi Ferenc úrnak, az Országos Polgárőr Szövetség elnökségi tagjának, a Heves Megyei Polgárőr Szövetség elnökének;

a 2013. évi „Virágos Magyarországért” környezetszépítő versenyen nyújtott kimagasló teljesítménye elismeréséül

– Zsolnay készlet emléktárgyat adományozott

Laczkó Mária Éva asszonynak, Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezete intézményvezetőjének, 
főkertésznek;
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több évtizedes kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül, születésnapja alkalmából

– golyóstoll emléktárgyat adományozott

Csóti András bv. vezérőrnagy úrnak, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága parancsnokának;

– dísztőr emléktárgyat adományozott

Tasnádi László r. vezérőrnagy úrnak, a Belügyminisztérium, Miniszteri Kabinet kabinetfőnökének.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma személyügyi hírei 2013. október 1–31. között

Kormánytisztviselői jogviszony létesítések száma: 18 fő

1. Dávid Ilona

2. dr. Maksay Julitta

3. dr. Pál Zsófia

4. dr. Pataki Márta Krisztina

5. dr. Pusztai Zsuzsanna

6. dr. Téglásy Pál András

7. dr. Tolnay Csaba Ákos

8. Fekete Zsuzsanna

9. Ferenczi Zoltán Gábor

10. Kozma Zsuzsanna Erika

11. Lázárné Somogyi Fanni Márta

12. Molnár Éva

13. Molnár Károlyné

14. Németh Károly Béla

15. Pölöskei Gáborné

16. Sümegi Ágnes

17. Barlayné Körössy Éva Anna

18. Velkei Mariann

Kormánytisztviselői jogviszony megszüntetések száma: 9 fő

1. Bacsa Péter Miklósné

2. Csatlós Katalin

3. dr. Balitzky Alexandra

4. dr. Schunk Alexandra

5. Fenyvesi Ágnes

6. Kiss Hajnalka

7. Kiss Ildikó

8. Sitkei Péter

9. Wéber András
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Vezetői munkakörbe történő kinevezés: 5 fő

1. dr. Jova Anikó főosztályvezető

2. Gerencsér Balázs főosztályvezető

3. Klötzl Judit osztályvezető

4. Kollár Edina főosztályvezető-helyettes

5. Pölöskei Gáborné főosztályvezető

Vezetői munkakör visszavonása: 1 fő

1. dr. Tóth Olga osztályvezető

Címadományozás: 4 fő

1. Ferenczi Zoltán Gábor közigazgatási tanácsadó

2. dr. Pataki Márta Krisztina közigazgatási főtanácsadó

3. Pölöskei Gáborné közigazgatási főtanácsadó

4. dr. Tolnay Csaba Ákos közigazgatási tanácsadó

A Külügyminisztérium személyügyi hírei 2013. szeptember hónapban

Összesítés

Kormányzati 

szolgálati 

jogviszony 

létesítése

Kormányzati 

szolgálati 

jogviszony 

megszüntetése

Vezetői 

munkakörbe 

helyezés

Vezetői 

munkakör 

visszavonása

Közigazgatási (fő)tanácsadói címek

adományozása visszavonása

2013. szeptember 12 fő 10 fő 19 fő 7 fő 5 fő 0 fő 
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A Vidékfejlesztési Minisztérium személyügyi hírei 2013. szeptember hónapban

I. Kormányzati szolgálati jogviszony létesítése

1. Erdős Tamás
2. Moldvay László
3. dr. Parrag Zsolt
4. Riedlinger Zsolt

II. Kormányzati szolgálati jogviszony megszűnése/megszüntetése

1. Géczi Orsolya
2. Figeczky Gábor
3. Tamás László István
4. Stifter Ádám
5. Kis-Csitári Teréz
6. Piszter Gergely
7. Sifter Lívia
8. Szőnyi Attila
9. Tóth Lívia
10. Vajai László
11. Vincze Judit

III. Közigazgatási (fő)tanácsadói cím adományozása

Nem volt.

IV. Vezetői kinevezés, kinevezés-módosítás 

1. Riedlinger Zsolt osztályvezetői kinevezése
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IV. Egyéb közlemények

Az Állami Számvevőszék közleménye díj adományozásáról

Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke 2013. október 28. napján az Állami Számvevőszéket létrehozó 
1989. évi XXXVIII. törvény elfogadásának napja alkalmából Hagelmayer István-díjat adományozott

dr. Elek János számvevő főigazgató,
Makkai Mária számvevő igazgató, 
Schmitt Pál, volt köztársasági elnök 

részére.

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal pályázati felhívása bányászati jog megszerzésére

 1. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (a továbbiakban: MBFH) a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 
(a továbbiakban: Bt.) 26/A. § (6) és (7) bekezdése, valamint a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról 
szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 12/B. § (2) bekezdése alapján meghirdeti a 2. pontban felsorolt bányatelkekben 
fennálló bányászati jogokat. 
A pályázaton csak olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság 
indulhat, aki vagy amely a pályázattal kapcsolatos díjat, bányászati jogonként 25 000 Ft-ot – azaz huszonötezer 
forintot – az MBFH részére igazoltan megfizeti. 
A pályázati díjat az MBFH Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01417179-00000000 számú számlájára 
kell befizetni. A befizetés módja készpénz-átutalási megbízás (csekk) vagy banki átutalás. A befizetési bizonylat 
közlemény rovatában fel kell tüntetni a „pályázat bányászati jog megszerzésére” megjegyzést. A díj megfizetése 
feljogosít a bányászati jog részletes pályázati dokumentációjának (a továbbiakban: dokumentáció) átvételére és a 
pályázat benyújtására.
A dokumentáció személyesen, a pályázó vagy meghatalmazottja által, munkanapokon, ügyfélszolgálati időben, 
9.00–12.00 óra között vehető át az MBFH-ban (1145 Budapest, Columbus u. 17–23.). A dokumentáció átvételének 
feltétele az ellenérték befizetésének igazolása. A dokumentáció pályázónak történő átadása során az MBFH 
iratbetekintést biztosít a papíralapú bányatelek dokumentációba. A pályázattal, illetve a dokumentáció átvételével 
kapcsolatosan információ kérhető a 06-1-301-2922 (06-20-662-5421) vagy a 06-1-301-2945 (06-20-662-5499) 
telefonszámon. 
Az MBFH a 2. pontban, illetve a dokumentációban leírtakon kívül keletkezett, a bányászati joggal kapcsolatos 
esetleges további kötelezettségek, korlátozások, valamint igények vonatkozásában felelősséget nem vállal. 
A pályázatokat a pályázati hirdetménynek a bányafelügyelet honlapján (www.mbfh.hu) és a hivatalos lapban 
(a  Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben) történő megjelenését követően, lezárt és 
sértetlen borítékban, kizárólag postai úton lehet az MBFH-hoz benyújtani.

Benyújtási határidő: 2014. január 10.

Az MBFH levelezési címe: 1590 Budapest, Pf. 95.
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A pályázatot a hirdetményben jelzett határidőn belül, legkésőbb a határidő lejártának utolsó napján 24.00 óráig 
postára kell adni. Az MBFH nem veszi figyelembe a pályázati határidőt követően postára adott jelentkezéseket. 
A pályázó a pályázatok benyújtására nyitva álló határidőig írásbeli nyilatkozattal visszavonhatja a pályázatát. 
A  visszavont pályázatot az MBFH bontatlan csomagolásban visszaküldi a pályázó részére. A pályázattal kapcsolatos 
díj visszavonás esetén a pályázó részére nem kerül visszafizetésre.

A benyújtott pályázatokat az MBFH egyidejűleg bírálja el a benyújtási határidőt követő 30 napon belül az alábbi 
követelményrendszer alapján. 

A pályázat formai követelményei:
a) A pályázatokat magyar nyelven kell elkészíteni. 
b) A pályázatot cégszerűen, illetve természetes személy által aláírva, folyamatos lapszámozással és 

tartalomjegyzékkel ellátva 2 példányban (1 eredeti és 1 az eredetivel mindenben azonos tartalmú másolati 
példányban) kell benyújtani.

c) A borítékon egyértelműen fel kell tüntetni a pályázó nevét, címét, valamint a „pályázat bányászati jog 
megszerzésére” megjelölést.

A pályázat tartalmi követelményei:

A benyújtott pályázati anyagban szerepelnie kell az alábbiaknak:
a) A pályázni kívánt bányatelekben megnyilvánuló bányászati jog megnevezése.
b) A pályázó neve, székhelye, cégjegyzék száma és adóazonosító száma, telefonszáma, telefax száma, e-mail 

címe, cégszerű aláírással.
c) A bányászati jog ellenértékeként a Magyar Államnak felajánlott összeg megjelölése számmal és betűvel is 

kiírva.
d) A pályázó – amennyiben korábban végzett – bányászati tevékenységének bemutatása. 
e) A pályázó pénzügyi alkalmasságának igazolása, beszámoló készítésére kötelezett szervezetek esetében az 

utolsó éves beszámolója vagy egyszerűsített éves beszámolója (mérleg és eredménykimutatás az előző 
pénzügyi évre), egyéni vállalkozó esetében az utolsó éves SZJA vagy EVA bevallása. 

f ) Amennyiben a pályázati kiírás szerint a bányászati jogot tájrendezési, környezet- és természetvédelemmel 
kapcsolatos kötelezettségek terhelik, annak átvállalásáról szóló kötelező érvényű nyilatkozat.

Kizáró feltételek:
a) Nem vehető figyelembe annak a bányavállalkozónak a pályázata, akinek a pályázatban lévő bányatelekre 

vonatkozó bányászati jogát a bányafelügyelet a Bt. 26/A. § (5) bekezdése, 30. § (5) bekezdése, illetve 41. § 
(2) bekezdése alapján törölte.

b) A Bt. 6. § (3) bekezdésére tekintettel nem vehető figyelembe annak a bányavállalkozónak a pályázata, akinek 
bányajáradék, felügyeleti díj, jogerős határozattal megállapított kiesett bányajáradék pótlására megállapított 
díj, térítési díj vagy bírság tartozása van.

A bányafelügyelet a pályázatok elbírálása után a pályázókat levélben értesíti a pályázati eljárás eredményéről. A nyertes 
pályázatot benyújtó cégnek az eredményhirdetés kézhezvételét követően 8 nap áll rendelkezésre a bányászati jog 
ellenértékeként felajánlott összeg fenti számlára történő befizetésére. A befizetési bizonylat közlemény rovatában 
a befizetés jogcímét „bányatelek neve – bányászati jog ellenértéke” módon fel kell tüntetni. A fizetés megtörténtét 
a befizetési bizonylat megküldésével kell igazolni. Amennyiben a bányászati jog megszerzésétől a nyertes pályázó 
eláll, vagy a bányászati jog ellenértékeként felajánlott összeget a megadott határidőig nem fizeti meg, a pályázata 
eredménytelen. 
Az igazolt befizetés alapján a pályázat nyertesét, mint a bányatelek új jogosítottját a bányafelügyelet 10 napon belül 
határozatban jelöli ki. A kijelölésről, illetve a pályázat lezárásáról tájékoztatás jelenik meg az MBFH honlapján. 
A bányászati jog megszerzését (a bányászati jog új jogosítottját kijelölő határozat jogerőre emelkedését) követően a 
jogosított az ágazati jogszabályokban előírtaknak megfelelően végezheti tevékenységét. A bányászati tevékenység 
megkezdése előtt műszaki üzemi terv jóváhagyását kell kérnie a bányakapitányságtól, és a tényleges tevékenység 
megkezdése csak jóváhagyott műszaki üzemi terv birtokában lehetséges. 
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 2. A PÁLYÁZAT ÚTJÁN MEGSZEREZHETŐ BÁNYÁSZATI JOGOK

2.1. Első ízben meghirdetésre kerülő bányászati jogok

A./ a Budapesti Bányakapitányság illetékességi területén

2.1.1. Csécse I. – homok védnevű bányatelek alapadatai
a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Nógrád megye, Pásztói kistérség, Csécse község 083/11 hrsz.-on 

nyilvántartott területből 7000 m2

b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba) megnevezése: homok
bb) mennyisége: földtani vagyon: 8796 m3, kitermelhető vagyon: 4746 m3 
bc) minősége: falazó homok

c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 680 000 Ft
d) tájrendezési kötelezettség a műszaki dokumentáció szerint terheli

B./ a Miskolci Bányakapitányság illetékességi területén

2.1.2. Biharkeresztes I. – kavics, homok védnevű bányatelek alapadatai
a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Hajdú-Bihar megye, Berettyóújfalui kistérség, Biharkeresztes város 

0290/14, 0290/25-29, 0290/31-33, 0290/35-41, 0296/3-6, 0296/8-16, 0299/3-4, 0300, 0301, 0304/4, 0305, 
0307/1-9, 0307/11-15, 0308, 0309/3-17, 0309/19-28, 0313/2, 0317/2, 0318/8, 0318/10-11 hrsz.-on nyilvántartott 
területből 3,61 km2

b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba) megnevezése: 1. kavics, 2. homok
bb) mennyisége:  1. földtani vagyon: 34310151 m3, kitermelhető vagyon: 20691237 m3 

 2. földtani vagyon: 25883096 m3, kitermelhető vagyon: 15609178 m3

bc) minősége: 1. homokos kavics, 2. építési homok
c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 7 500 000 Ft
d) tájrendezési kötelezettség nem terheli

2.1.3. Emőd I. – kavics védnevű bányatelek alapadatai
a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolci kistérség, Emőd város 0175/1-2, 

078/1 hrsz.-on nyilvántartott területből 31,7 ha
b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti

ba) megnevezése: kavics
bb) mennyisége: földtani vagyon: 27698600 m3, kitermelhető vagyon: 15556000 m3 
bc) minősége: bányászati betonkavics

c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 4 500 000 Ft
d) tájrendezési kötelezettség a műszaki dokumentáció szerint terheli

2.1.4. Emőd II. – kavics, homok védnevű bányatelek alapadatai
a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolci kistérség, Emőd város 061, 062, 

063/2 hrsz.-on nyilvántartott területből 24,9 ha
b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti

ba) megnevezése: 1. kavics, 2. homok
bb) mennyisége:  1. földtani vagyon: 1810191 m3, kitermelhető vagyon: 753791 m3 

 2. földtani vagyon: 65840 m3, kitermelhető vagyon: 61576 m3 
bc) minősége: 1. bányászati betonkavics, 2. vakoló homok

c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 2 400 000 Ft
d) tájrendezési kötelezettség a műszaki dokumentáció szerint terheli
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2.1.5. Galvács I. – homok védnevű bányatelek alapadatai
a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Edelényi kistérség, Galvács község 

060/1, 5, 10 és 040/13 hrsz.-on nyilvántartott területből 2 ha 1258 m2

b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba) megnevezése: homok 
bb) mennyisége: földtani vagyon: 19138 m3, kitermelhető vagyon: 17224 m3 
bc) minősége: falazó homok

c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 680 000 Ft
d) tájrendezési kötelezettség a műszaki dokumentáció szerint terheli

2.1.6. Hajdúhadház I. – homok védnevű bányatelek alapadatai
a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Hajdú-Bihar megye, Hajdúhadházi kistérség, Hajdúhadház város 

0159/40 hrsz.-on nyilvántartott területből 24,38 ha
b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti

ba) megnevezése: homok
bb) mennyisége: földtani vagyon: 247713 m3, kitermelhető vagyon: 170813 m3 
bc) minősége: közlekedésépítési homok

c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 2 400 000 Ft
d) tájrendezési kötelezettség a műszaki dokumentáció szerint terheli

2.1.7. Hajdúsámson III. – homok védnevű bányatelek alapadatai
a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Hajdú-Bihar megye, Debreceni kistérség, Hajdúsámson város, 0487/10-13 

hrsz.-on nyilvántartott területből 9 ha 5306 m2

b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba) megnevezése: homok
bb) mennyisége: földtani vagyon: 115814 m3, kitermelhető vagyon: 51857 m3 
bc) minősége: építési homok

c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 800 000 Ft
d) tájrendezési kötelezettség a műszaki dokumentáció szerint terheli

2.1.8. Hejőszalonta II. – kavics, agyag védnevű bányatelek alapadatai
a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Tiszaújvárosi kistérség, Hejőszalonta 

község 070/5, 071/1, 071/4, 071/6, 073/1, 073/2, 074/5, 074/6, 075/2 hrsz.-on nyilvántartott területből  
62 ha 9761 m2

b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba) megnevezése: 1. kavics, 2. agyag 
bb) mennyisége:  1. földtani vagyon: 13682348 m3, kitermelhető vagyon: 5941425 m3 

 2. földtani vagyon: 1123952 m3, kitermelhető vagyon: 762842 m3

bc) minősége: 1. homokos kavics, 2. közlekedésépítési agyag
c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 9 000 000 Ft
d) tájrendezési kötelezettség nem terheli

2.1.9. Kál III. – kavics védnevű bányatelek alapadatai
a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Heves megye, Füzesabonyi kistérség, Kál nagyközség 0143/11, 21, 28, 

34, 37, 0144/5, 0164/1 hrsz.-on nyilvántartott területből 10 ha 1529 m2

b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba) megnevezése: kavics 
bb) mennyisége: földtani vagyon: 391249 m3, kitermelhető vagyon: 246639 m3 
bc) minősége: homokos kavics

c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 2 250 000 Ft
d) tájrendezési kötelezettség a műszaki dokumentáció szerint terheli
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2.1.10. Kál IV. – kavics védnevű bányatelek alapadatai
a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Heves megye, Füzesabonyi kistérség, Kál nagyközség 0143/29, 0149/30, 

0149/31 hrsz.-on nyilvántartott területből 10 ha 6936 m2

b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba) megnevezése: kavics
bb) mennyisége: földtani vagyon: 292808 m3, kitermelhető vagyon: 178831 m3 
bc) minősége: közlekedésépítési kavics

c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 1 800 000 Ft
d) tájrendezési kötelezettség a műszaki dokumentáció szerint terheli

2.1.11. Kál V. – homok védnevű bányatelek alapadatai
a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Heves megye, Füzesabonyi kistérség, Kál nagyközség 0169/5, 0169/7, 

0169/8 hrsz.-on nyilvántartott területből 7 ha 7285 m2

b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba) megnevezése: homok
bb) mennyisége: földtani vagyon: 716511 m3, kitermelhető vagyon: 499072 m3 
bc) minősége: közlekedésépítési homok

c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 4 500 000 Ft
d) tájrendezési kötelezettség nem terheli

2.1.12. Kékcse I. – homok védnevű bányatelek alapadatai
a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Kisvárdai kistérség, Kékcse község 

089/17, 090, 091/2, 4, 6, 12-16, 18-25 hrsz.-on nyilvántartott területből 22 ha 3241 m2

b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba) megnevezése: homok
bb) mennyisége: földtani vagyon: 484060 m3, kitermelhető vagyon: 447879 m3 
bc) minősége: építési homok

c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 4 200 000 Ft
d) tájrendezési kötelezettség a műszaki dokumentáció szerint terheli

2.1.13. Mezőcsát IV. – kavics, homok védnevű bányatelek alapadatai
a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Mezőcsáti kistérség, Mezőcsát város 

0146/8-15 hrsz.-on nyilvántartott területből 8 ha 5735 m2

b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba) megnevezése: 1. kavics, 2. homok
bb) mennyisége: 1. földtani vagyon: 465596 m3, kitermelhető vagyon: 386352 m3 

 2. földtani vagyon: 51284 m3, kitermelhető vagyon: 46842 m3

bc) minősége: 1. homokos kavics, 2. közlekedésépítési homok
c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 2 700 000 Ft
d) tájrendezési kötelezettség a műszaki dokumentáció szerint terheli

2.1.14. Nyírpazony I. – homok védnevű bányatelek alapadatai
a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nyíregyházi kistérség, Nyírpazony 

község 036/12-18 hrsz.-on nyilvántartott területből 9 ha 4014 m2

b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba) megnevezése: homok
bb) mennyisége: földtani vagyon: 389696 m3, kitermelhető vagyon: 280732 m3 
bc) minősége: építési homok

c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 2 400 000 Ft
d) tájrendezési kötelezettség a műszaki dokumentáció szerint terheli
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2.1.15. Szomolya II. – homok, agyag védnevű bányatelek alapadatai
a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Mezőkövesdi kistérség, Szomolya 

község 041/1-2 hrsz.-on nyilvántartott területből 7 ha 7188 m2

b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba) megnevezése: 1. homok, 2. agyag
bb) mennyisége: 1. földtani vagyon: 115131 m3, kitermelhető vagyon: 101505 m3 

 2. földtani vagyon: 449263 m3, kitermelhető vagyon: 224208 m3

bc) minősége: 1. falazó homok, 2. közlekedésépítési agyag
c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 2 700 000 Ft
d) tájrendezési kötelezettség a műszaki dokumentáció szerint terheli

2.1.16. Tibolddaróc I. – dácit védnevű bányatelek alapadatai
a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Mezőkövesdi kistérség, Tibolddaróc 

község 038 hrsz.-on nyilvántartott területből 14 ha 1469 m2

b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba) megnevezése: dácit
bb) mennyisége: földtani vagyon: 938363 m3, kitermelhető vagyon: 871547 m3 
bc) minősége: faragható dácittufa

c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 10 800 000 Ft
d) tájrendezési kötelezettség a műszaki dokumentáció szerint terheli

C./ a Pécsi Bányakapitányság illetékességi területén

2.1.17. Bölcske I. – homok védnevű bányatelek alapadatai
a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Tolna megye, Paksi kistérség, Bölcske község külterület 0690/22-24 

hrsz.-on nyilvántartott területből 23 ha 2104 m2

b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba) megnevezése: 1. homok, 2. egyéb (2000)
bb) mennyisége:  1. földtani vagyon: 1354474 m3, kitermelhető vagyon: 1099412 m3 

 2. földtani vagyon: 816786 m3, kitermelhető vagyon: 697018 m3

bc) minősége: 1. építési homok, 2. közlekedésépítési homok
c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 12 000 000 Ft
d) tájrendezési kötelezettség nem terheli

2.1.18. Molnári II. – kavics, homok védnevű bányatelek alapadatai
a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Zala megye, Letenyei kistérség, Molnári község 091/6, 091/14-26, 

091/30-31 hrsz.-on nyilvántartott területből 24 ha 9752 m2

b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba) megnevezése: 1. kavics, 2. homok
bb) mennyisége:  1. földtani vagyon: 2294500 m3, kitermelhető vagyon: 1542780 m3 
 2. földtani vagyon: 186000 m3, kitermelhető vagyon: 142740 m3

bc) minősége: 1. bányászati betonkavics, 2. közlekedésépítési homok
c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 10 500 000 Ft
d) tájrendezési kötelezettség nem terheli

2.1.19. Zalalövő VI. – kavics, homok védnevű bányatelek alapadatai
a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Zala megye, Zalaegerszegi kistérség, Zalalövő város 0599/6-7, 0599/9-10, 

0599/14-18 hrsz.-on nyilvántartott területből 17 ha 7833 m2

b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba) megnevezése: 1. kavics, 2. homok 
bb) mennyisége:  1. földtani vagyon: 222727 m3, kitermelhető vagyon: 171314 m3 

 2. földtani vagyon: 761897 m3, kitermelhető vagyon: 520868 m3

bc) minősége: 1. közlekedésépítési kavics, 2. közlekedésépítési homok
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c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 3 600 000 Ft
d) tájrendezési kötelezettség nem terheli

D./ a Szolnoki Bányakapitányság illetékességi területén

2.1.20. Kaskantyú I. – homok védnevű bányatelek alapadatai
a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Bács-Kiskun megye, Kiskőrösi kistérség, Kaskantyú község 075/6-16, 

075/29, 076, 077/25 hrsz.-on nyilvántartott területből 7 ha 0358 m2

b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba) megnevezése: 1. homok, 2. egyéb (2000)
bb) mennyisége:  1. földtani vagyon: 239758 m3, kitermelhető vagyon: 202056 m3 

 2. földtani vagyon: 150300 m3, kitermelhető vagyon: 113780 m3 
bc) minősége: 1. építési homok, 2. közlekedésépítési homok

c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 4 200 000 Ft
d) tájrendezési kötelezettség nem terheli

E./ a Veszprémi Bányakapitányság illetékességi területén

2.1.21. Csór III. – kavics védnevű bányatelek alapadatai
a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Fejér megye, Székesfehérvári kistérség, Csór község 0153, 0155/3-9, 

0155/13 hrsz.-on nyilvántartott területből 64 ha 7665 m2

b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba) megnevezése: kavics
bb) mennyisége: földtani vagyon: 234000 m3, kitermelhető vagyon: 143970 m3 
bc) minősége: bányászati betonkavics

c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 2 900 000 Ft
d) tájrendezési kötelezettség a műszaki dokumentáció szerint terheli

2.1.22. Kisberzseny I. – kavics, homok védnevű bányatelek alapadatai
a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Veszprém megye, Devecseri kistérség, Kisberzseny község 064/2, 064/3, 

064/4, 066/1, 066/2 hrsz.-on nyilvántartott területből 23 ha 2484 m2

b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba) megnevezése: 1. kavics, 2. homok 
bb) mennyisége:  1. földtani vagyon: 1301910 m3, kitermelhető vagyon: 1117917 m3 

 2. földtani vagyon: 232484 m3, kitermelhető vagyon: 198148 m3

bc) minősége: 1. bányászati betonkavics, 2. falazó homok
c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 9 600 000 Ft
d) tájrendezési kötelezettség nem terheli

2.2. Ismételten meghirdetésre kerülő bányászati jogok

A./ a Budapesti Bányakapitányság illetékességi területén

2.2.1. Abony IV. – agyag, homok védnevű bányatelek alapadatai
a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Pest megye, Ceglédi kistérség, Abony város 093/1, 090/1-2, 089/1, 088, 

087/4, 085/5, 0106/1-4, 0105/17-18, 086, 0104 hrsz.-on nyilvántartott területből 104 ha 2078 m2

b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba) megnevezése: 1. agyag, 2. homok
bb) mennyisége:  1. földtani vagyon: 5549100 m3, kitermelhető vagyon: 3606876 m3 

 2. földtani vagyon: 1976751 m3, kitermelhető vagyon: 1565480 m3 
bc) minősége: 1. blokktégla agyag, 2. közlekedésépítési homok
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c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 9 500 000 Ft
d) tájrendezési kötelezettség nem terheli

2.2.2. Délegyháza VII. – kavics védnevű bányatelek alapadatai
a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Pest megye, Ráckevei kistérség, Délegyháza község 090/1-2, 090/4-66, 

0107/2, 0107/6-8, 0107/10-55, 0107/54, 081/1-3 hrsz.-on nyilvántartott területből 44 ha 348 m2

b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba) megnevezése: kavics
bb) mennyisége: földtani vagyon: 3786580 m3, kitermelhető vagyon: 3108740 m3 
bc) minősége: bányászati betonkavics

c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 6 800 000 Ft
d) tájrendezési kötelezettség nem terheli

2.2.3. Dunavarsány II. – homok, kavics védnevű bányatelek alapadatai
a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Pest Megye, Ráckevei kistérség, Dunavarsány Város 0149/6-36, 

0149/45-94, 0157/2, 0149/110-135, 0159 hrsz.-on nyilvántartott területből 28 ha 7639 m2

b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba) megnevezése: 1. homok, 2. kavics
bb) mennyisége:  1. földtani vagyon: 35850 m3, kitermelhető vagyon: 27050 m3 

 2. földtani vagyon: 5711829 m3, kitermelhető vagyon: 2087071 m3

bc) minősége: 1. közlekedésépítési homok, 2. közlekedésépítési kavics
c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 6 800 000 Ft
d) tájrendezési kötelezettség nem terheli

2.2.4. Göd I. – homok, kavics védnevű bányatelek alapadatai
a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Pest megye, Dunakeszi kistérség, Göd város 0110/1 hrsz.-on nyilvántartott 

területből 18 ha 5262 m2

b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba) megnevezése: 1. homok, 2. kavics
bb) mennyisége:  1. földtani vagyon: 3721638 m3, kitermelhető vagyon: 3357431 m3 

 2. földtani vagyon: 39831 m3, kitermelhető vagyon: 37109 m3

bc) minősége: 1. közlekedésépítési homok, 2. közlekedésépítési kavics
c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 9 500 000 Ft
d) tájrendezési kötelezettség nem terheli

2.2.5. Göd III. – homok, kavics védnevű bányatelek alapadatai
a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Pest megye, Dunakeszi kistérség, Göd város 0110/2-3 hrsz.-on 

nyilvántartott területből 10 ha 8018 m2

b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba) megnevezése: homok
bb) mennyisége: földtani vagyon: 2916497 m3, kitermelhető vagyon: 2632172 m3 
bc) minősége: közlekedésépítési homok

c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 9 500 000 Ft
d) tájrendezési kötelezettség nem terheli

B./ a Pécsi Bányakapitányság illetékességi területén

2.2.6. Nagykanizsa II. – agyag védnevű bányatelek alapadatai
a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Zala megye, Nagykanizsa város 03/1, 03/3, 05/5-8, 05/32, 05/33 hrsz.-on 

nyilvántartott területből 5741 m2
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b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba) megnevezése: agyag
bb) mennyisége: földtani vagyon: 401000 m3, kitermelhető vagyon: 316800 m3 
bc) minősége: tömör téglaagyag

c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 3 600 000 Ft
d) tájrendezési kötelezettség a műszaki dokumentáció szerint terheli

C./ a Szolnoki Bányakapitányság illetékességi területén

2.2.7. Törökszentmiklós IV. – homok védnevű bányatelek alapadatai
a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Jász-Nagykun-Szolnok megye, Törökszentmiklós Város 088/13-27, 

088/51-55 és 088/38 hrsz.-on nyilvántartott területből 17,4 ha
b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti

ba) megnevezése: homok
bb) mennyisége: földtani vagyon: 103920 m3, kitermelhető vagyon: 12250 m3 
bc) minősége: építőipari homok

c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 800 000 Ft
d) tájrendezési kötelezettség a műszaki dokumentáció szerint terheli

D./ a Veszprémi Bányakapitányság illetékességi területén

2.2.8. Magyaralmás VII. – dolomit védnevű bányatelek alapadatai
a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Fejér megye, Móri kistérség, Magyaralmás község 09, 010 és a 011 

hrsz.-on nyilvántartott területből 20 ha 2939 m2

b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba) megnevezése: dolomit
bb) mennyisége: földtani vagyon: 3758077 m3, kitermelhető vagyon: 3061154 m3 
bc) minősége: dolomitmurva

c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 4 100 000 Ft
d) tájrendezési kötelezettség nem terheli

2.2.9. Rum I. – kavics védnevű bányatelek alapadatai
a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Vas megye, Szombathelyi kistérség, Rum község 0230/1-5, 0231 hrsz.-on 

nyilvántartott területből 17 ha 4408 m2

b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba) megnevezése: kavics
bb) mennyisége: földtani vagyon: 1146730 m3, kitermelhető vagyon: 961463 m3 
bc) minősége: bányászati betonkavics

c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 5 400 000 Ft
d) tájrendezési kötelezettség nem terheli

2.2.10. Rum II. – kavics védnevű bányatelek alapadatai
a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Vas megye, Szombathelyi kistérség, Rum község 04 hrsz.-on nyilvántartott 

területből 23 ha 195 m2

b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba) megnevezése: kavics
bb) mennyisége: földtani vagyon: 1302011 m3, kitermelhető vagyon: 1028158 m3 
bc) minősége: bányászati betonkavics

c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 6 300 000 Ft
d) tájrendezési kötelezettség nem terheli
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2.2.11. Pankasz II. – kavics védnevű bányatelek alapadatai
a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Vas megye, Őrszentpéteri kistérség, Pankasz köség 011/51-54, 56-58; 

019/8, 14, 17, 19-20, 38, 43, 45, 49, 55, 68, 71-73, 75, 77 hrsz.-on nyilvántartott területből 17 ha 307 m2

b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba) megnevezése: kavics
bb) mennyisége: földtani vagyon: 832538 m3, kitermelhető vagyon: 606227 m3 
bc) minősége: közlekedésépítési kavics

c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 2 700 000 Ft
d) tájrendezési kötelezettség a műszaki dokumentáció szerint terheli

2.2.12. Szakony I. – kavics védnevű bányatelek alapadatai
a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Győr-Moson-Sopron megye, Sopron-Fertődi kistérség, Szakony község 

0152 hrsz.-on nyilvántartott területből 2 ha 9875 m2

b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba) megnevezése: kavics
bb) mennyisége: földtani vagyon: 157800 m3, kitermelhető vagyon: 110782 m3 
bc) minősége: bányászati betonkavics

c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 3 000 000 Ft
d) tájrendezési kötelezettség a műszaki dokumentáció szerint terheli

2.2.13. Várbalog I. – kavics védnevű bányatelek alapadatai
a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Győr-Moson-Sopron megye, Mosonmagyaróvári kistérség, Várbalog 

község 018/4, 018/5, 018/6 és 018/8 hrsz.-on nyilvántartott területből 16 ha 5577 m2

b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba) megnevezése: 1. homok, 2. kavics
bb) mennyisége: 1. földtani vagyon: 71991 m3, kitermelhető vagyon: 54614 m3 

 2. földtani vagyon: 1845985 m3, kitermelhető vagyon: 1365687 m3 
bc) minősége: 1. vakoló homok, 2. bányászati betonkavics

c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 6 000 000 Ft
d) tájrendezési kötelezettség nem terheli

2.2.14. Nagyvenyim I. – homok védnevű bányatelek alapadatai
a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Fejér megye, Dunaújvárosi kistérség, Nagyvenyim község 041/18, 

041/19, 041/20, 041/21, 041/22, 041/23, 041/24 hrsz.-on nyilvántartott területből 22 ha 5844 m2

b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba) megnevezése: homok
bb)  mennyisége: földtani vagyon: 905634 m3, kitermelhető vagyon: 834233 m3 
bc)  minősége: útépítési töltésanyag

c)  a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 5 600 000 Ft
d)  tájrendezési kötelezettség nem terheli
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A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye 
elveszett törzskönyvekről

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti 
közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 83. § (1) bekezdése alapján az alábbi 
elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámát teszi közzé:

975733G
346150F
358366I
620744F
007691H
017273G
068738C
068916J
109524D
218116L
264154H
265076C
296598F
299359L
301582F
330335C
351422I
393921L
407008E
416222A
439822I
440521H
446391F
481215G
536392E
574068J
677629B
686820K
789836C
800430B
801129I
834104H
961578K
990885K
016056G
028757H
033689H
056167C
059428K
075850H
079479J
102776I
102871K
112923G
121983I
125412L
127103F

138367K
140929L
144705H
197176I
206130E
246238K
255933I
271417J
275840B
279547K
293938L
311526J
312540J
322624K
327153K
337861F
341437C
345414L
347784L
348032L
351008K
356545L
364336I
374570K
381338E
385710K
402166J
406202J
413911H
416994J
417709C
442151K
442203I
447855C
483172F
487168E
489767H
503484H
517205C
564373C
566457K
583219D
587182I
595992K
621985E
664098G
669047H

680644F
692831J
717685H
735570H
738303C
759126I
781107H
783981C
785324I
789632D
791385A
805564F
818841H
840126J
851447G
853045H
883572J
885916G
901191E
901566C
906159G
936878J
939875A
960100B
989472K
997497F
001103J
020550G
067935E
073467J
093344H
105467L
115823B
124609L
177559H
234456G
235031F
288216J
294496B
305611E
312104K
370963K
380272A
380991I
383850K
386199K
395930H

413909L
423379K
436060L
454318H
462135D
506548C
520692J
524791K
542886J
555579H
591792H
602985J
603371K
638413H
683229A
690869F
737311J
757955I
790484K
813796H
824607J
846367K
851023K
851527H
851532H
851641H
872255F
915078H
949083H
957857H
978056K
985119K
993787E
005471F
013475K
048248L
056647J
087494G
095681K
099063E
099504H
119051H
120923K
139142K
140992H
166166I
181818F

191031D
201715G
212665J
233116K
239202B
250749L
262624J
265640C
271157K
273547L
284766K
311289L
324293L
331133C
339234I
354319K
374469E
387196C
389921D
400259H
416007A
425454G
439552K
478160J
487237E
490539F
492526L
516824K
534839K
534993F
548887H
564838J
569877A
588593E
602275K
611550J
611967F
614701D
648396G
648829K
649693J
665504E
677809K
690104I
695920B
701696K
704228J
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711450I
716861G
742090G
749736D
768551C
787392D
813242F
819084I
842369E
850163B
875506I
890488K

898178A
901753I
921399A
926130F
934781F
940513B
954053D
965465G
967359F
982340K
982697K
990566J

991278K
002987F
068532L
094830F
099994H
130731K
170572G
189737C
214343J
222627J
265242C
283745K

328269C
335673E
347046K
365063K
419563A
433124I
485607G
497397G
617451H
635706K
659854D
749600G

752743H
785012H
785153K
813974B
851160I
859459F
873613A
919575J
969170I
995638K

  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások  
  Központi Hivatala
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V. Alapító okiratok

Megszüntető okirat a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének általános jogutódlással történő 
megszüntetéséről

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: törvény) 176. §-a alapján a Pénzügyi Szervezetek 
Állami Felügyelete (a továbbiakban: PSZÁF) 2013. október 1-jén megszűnik. 2013. október 1-jétől a folyamatban lévő közigazgatási 
hatósági eljárásokban, peres és nemperes eljárásokban a PSZÁF helyébe a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) lép, az 
MNB gyakorolja és teljesíti a PSZÁF magánjogi jogait és kötelezettségeit.

 1. A megszűnő költségvetési szerv elnevezése: 
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

 2. A megszűnő költségvetési szerv rövidített neve: 
PSZÁF

 3. A megszűnő költségvetési szerv idegen nyelvű elnevezése: 
Hungarian Financial Supervisory Authority, HFSA (angol nyelven)
Autorité Hongroise de Surveillance Financière, AHSF (francia nyelven)
Ungarische Finanzaufsichtsbehoerde, UF (német nyelven)

 4. A megszűnő költségvetési szerv székhelye: 
1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

 5. A megszűnés időpontja: 
2013. szeptember 30.

 6. A megszűnés módja: 
általános jogutódlással történő megszüntetés, jogutód az MNB (adószáma: 10011953-2-44)

 7. A megszűnés oka, a PSZÁF által ellátott közfeladatok jövőbeni ellátása: 
A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletének, ellenőrzésének megerősítése érdekében a PSZÁF feladatait 
2013. október 1-jétől az MNB látja el.

 8. A megszűnésről rendelkező jogszabály: 
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény

 9. A megszűnő költségvetési szerv jogutódlására vonatkozó előírások:
A törvényben meghatározott kivétellel 2013. október 1-jétől az MNB gyakorolja és teljesíti a PSZÁF magánjogi jogait 
és kötelezettségeit.
A 2013. október 1-jén már fennálló, továbbá a PSZÁF megszűnésével kapcsolatban keletkező számviteli és adózási 
kötelezettségeket a PSZÁF által átadott iratok alapján az MNB teljesíti. A PSZÁF megszűnéséhez kapcsolódó záró 
beszámolót az MNB a számviteli szabályozásért felelős miniszter által vezetett minisztérium közreműködésével 
készíti el.
A 2013. október 1-je előtt indult, folyamatban lévő közbeszerzési eljárásokban a PSZÁF helyébe az MNB lép.
A 2013. október 1-je előtt indult, folyamatban lévő peres és nemperes eljárásokban a PSZÁF helyébe az MNB lép.
A PSZÁF által 2013. október 1-jét megelőzően hozott hatósági döntéssel szemben bírósági felülvizsgálati eljárás 
megindítására irányuló keresetet 2013. szeptember 30-át követően az MNB ellen kell benyújtani.
A PSZÁF által 2013. október 1-jét megelőzően kiadott ajánlás hatályát a törvény hatálybalépése nem érinti.
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A 2013. szeptember 30-án a PSZÁF vagyonkezelésében lévő állami vagyon a törvényben meghatározott kivétellel a 
törvény erejénél fogva ingyenesen az MNB tulajdonába kerül, amely az MNB eredménytartalékát növeli.
A 2013. szeptember 30-án a PSZÁF vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú ingatlanok a törvény erejénél fogva 
ingyenesen az MNB vagyonkezelésébe kerülnek. A vagyonkezelői jogviszonyra a továbbiakban a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. által kötött vagyonkezelési szerződésekre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni.
2013. október 1-jétől a Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft. üzletrésze feletti tulajdonosi jogokat az állam nevében 
az MNB gyakorolja, amely az MNB eredménytartalékát növeli.
A 2013. szeptember 30-án a PSZÁF nyilvántartásában szereplő, valamint a törvény 176. § (2)–(6) bekezdésében 
meghatározott kötelezettségei az MNB mérlegébe kerülnek. 
A 2013. október 1-jén folyamatban lévő közigazgatási hatósági eljárásokban a PSZÁF helyébe az MNB lép. A PSZÁF 
által folytatott, 2013. október 1-jén már folyamatban lévő eljárásokra és folyamatban lévő megismételt eljárásokra a 
2013. szeptember 30-án hatályos szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a PSZÁF alatt az MNB-t kell érteni. Az MNB 
gondoskodik arról, hogy a fél személyében történő változás a 2013. október 1-jén folyamatban lévő eljárásokban 
bejelentésre kerüljön. Az MNB ellenőrzi a PSZÁF által 2013. október 1-jét megelőzően hozott hatósági döntésekben 
foglaltak végrehajtását, továbbá az ezen döntésekben megállapított kötelezettségeket az MNB felé kell teljesíteni.
A PSZÁF által kötött, 2013. szeptember 30-án hatályban lévő hatósági szerződések esetében 2013. október 1-jén a 
PSZÁF helyébe az MNB lép. A hatósági szerződésre a 2013. szeptember 30-án hatályos szabályokat kell alkalmazni 
azzal, hogy a PSZÁF alatt az MNB-t kell érteni.
A Pénzügyi Békéltető Testület folyamatban lévő eljárásaiban a PSZÁF helyébe az MNB lép azzal, hogy a PSZÁF által 
működtetett Pénzügyi Békéltető Testület jogutódjának a Pénzügyi Békéltető Testület – mint az MNB által működtetett 
szakmailag független testület – tekintendő.
A PSZÁF által működtetett Pénzügyi Békéltető Testületnél tett általános alávetési nyilatkozat érvényessége és hatálya 
a Pénzügyi Békéltető Testület vonatkozásában az alávetési nyilatkozatban meghatározott tartalommal fennáll.
A Pénzügyi Békéltető Testület a FIN-Net alapító okiratában megállapított feladatok vonatkozásában a PSZÁF által 
működtetett Pénzügyi Békéltető Testület jogutódjának tekintendő.
A PSZÁF és jogelődei által külföldi pénzügyi felügyeleti hatóságokkal kötött, 2013. szeptember 30-án hatályos 
együttműködési megállapodások esetében, valamint a pénzügyi felügyeleti hatóságok egymás közötti nemzetközi 
együttműködését előmozdító nemzetközi szervezetekben 2013. szeptember 30-án fennálló tagság tekintetében a 
magyarországi szerződő fél vagy tag vonatkozásában 2013. október 1-jétől a PSZÁF jogutódjaként az MNB jogosult 
eljárni.
A PSZÁF feladatainak ellátásával összefüggő hatósági engedélyek jogosultjának 2013. október 1-jétől az MNB 
tekintendő. A hatósági engedélyek ennek megfelelő módosítását az MNB kezdeményezi.
2013. október 1-jén a törvény erejénél fogva megszűnik azon jogviszony, amelynek kizárólagos jogosultja az MNB és 
kizárólagos kötelezettje a PSZÁF, vagy amelynek kizárólagos kötelezettje az MNB és kizárólagos jogosultja a PSZÁF.
A PSZÁF megszűnésének napján a fizetési számláit meg kell szüntetni, a megszűnés napján a PSZÁF fizetési számláin 
lévő pénzeszközök, a PSZÁF javára szóló fizetési megbízás alapján a PSZÁF fizetési számláin még jóvá nem írt 
összegek és a PSZÁF e napon fennálló készpénzállománya az MNB-t illetik meg. Az átvett pénzeszközök az MNB 
eredménytartalékát növelik.
A PSZÁF számláit vezető szerv a PSZÁF megszűnésének napján a PSZÁF rendelkezése alapján átutalja valamennyi, 
a PSZÁF fizetési számláján lévő pénzeszközt az MNB fizetési számlájára.
A PSZÁF megszűnését követően esedékessé váló, PSZÁF javára fizetendő felügyeleti díjat, igazgatási szolgáltatási 
díjat és bírságot 2013. október 1-jétől az MNB-nek kell befizetni.
2013. október 1-jén a törvényben meghatározott kivétellel annak a személynek, akinek 2013. szeptember 30-án a 
PSZÁF-fal
a) határozatlan idejű közszolgálati jogviszonya, illetve munkaviszonya áll fenn, e jogviszonya határozatlan idejű 

MNB-vel fennálló munkaviszonnyá,
b) határozott idejű közszolgálati jogviszonya, illetve munkaviszonya áll fenn, e jogviszonya határozott idejű 

MNB-vel fennálló munkaviszonnyá alakul át.
Teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a jogviszony teljes munkaidős munkaviszonnyá, részmunkaidőben 
történő foglalkoztatás esetén részmunkaidős munkaviszonnyá alakul át. A 2013. szeptember 30-án a PSZÁF-fal fennállt 
közszolgálati jogviszonyban, illetve munkaviszonyban kikötött próbaidő mértéke a jogviszonyváltást követően 
változatlan marad azzal, hogy a próbaidő leteltének időpontja legfeljebb 2013. december 31. napjáig tarthat.
Nem alakul át a közszolgálati jogviszony, illetve munkaviszony, ha az MNB – a munkaviszonyra vonatkozó jogszabály 
rendelkezései alapján – nem létesíthet munkaviszonyt az (1) bekezdésben meghatározott személlyel. Ebben az esetben 
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a közszolgálati jogviszony, illetve a munkaviszony a törvény erejénél fogva 2013. szeptember 30-án megszűnik azzal, 
hogy a személlyel 2013. október 15-ig a 2013. szeptember 30-án hatályos kinevezésében vagy munkaszerződésében 
meghatározottak szerint – a Kttv. 72. § (3)–(4) bekezdésében foglaltak szerint – kell elszámolni.
A PSZÁF elnökének és alelnökeinek, valamint a Pénzügyi Békéltető Testület elnökének megbízatása és közszolgálati 
jogviszonya 2013. szeptember 30-án megszűnik. A PSZÁF elnöke megbízatásának megszűnését a miniszterelnök 
előterjesztésére a köztársasági elnök, a PSZÁF alelnöke és a Pénzügyi Békéltető Testület elnöke megbízatásának 
megszűnését a PSZÁF elnöke állapítja meg. 

 10. A megszűnő költségvetési szerv kötelezettségvállalása:
A PSZÁF 2013. szeptember 30. napjáig vállalhat kötelezettséget.

Budapest, 2013. szeptember 30. 

Ikt./Ref.: 190106-1/2013.

  Dr. Szász Károly s. k.,
  elnök
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VI. Hirdetmények

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal hirdetménye felügyelői igazolvány érvénytelenítéséről

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve munkatársának, 
Soós Tamásnak a 0623507 számú munkaügyi felügyelő/igazgató felügyelői igazolványa elveszett.
A 0623507 számú felügyelői igazolvány 2013. október 14. napjától érvénytelen.



A Hivatalos Értesítőt a Szerkesztőbizottság közreműködésével a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium szerkeszti. 
A szerkesztésért felelős: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva. A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 2–4.
A Hivatalos Értesítő hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://magyarkozlony.hu honlapon érhető el. 
Felelős kiadó: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A Hivatalos Értesítő oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. 
Felelős kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezető.
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